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För
rnyat inr
riktning
gsbeslutt avseen
nde prog
gram Slu
ussen sa
amt
inriiktnings
s- och ge
enomförrandebe
eslut om
m upprusstning av
a
Salttsjöbanan
Ären
ndebeskriivning
Proggram Slussen
n inom Traffikförvaltniingen inneh
håller bl.a. åtgärder på SSaltsjöbana
an.
Ären
ndet avser utökad totalrram för pro
ogram Slussen för att in
nrymma förreslagna
upprrustningsåtg
gärder på Sa
altsjöbanan
n. Ärendet avser
a
även in
nriktnings- och
geno
omförandeb
beslut avseen
nde upprusstning av Sa
altsjöbananss befintliga system i
befin
ntlig sträckn
ning samt attt vidare utrreda införan
ndet av ATC
C-system saamt möjligh
heten
till ök
kad turtäth
het på banan
n.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 6 maj 2013
Bilagga Åtgärdsp
plan Saltsjöb
banan 2014
4-2029
Bilagga Investeringskalkyl Saltsjöbanan
S
n

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås, med
m stöd av o
och inom ra
amen för förvaltningsu
uppdraget
avseeende AB SL
L, besluta föreslå landsttingsstyrelsen besluta att
a föreslå
landsstingsfullmäktige beslu
uta
att

fatta förn
nyat inriktn
ningsbeslut för Program
m Slussen av
vseende attt
innefatta
a planerade åtgärder påå Saltsjöban
nan till en ny
n total bud
dget om
1471 Mkrr inkl. index
x; samt

att

fatta gen
nomförande
ebeslut avseeende uppru
ustning och kapacitetsh
höjning
av Saltsjö
öbanan i be
efintligt kon
ncept och sträckning, in
nklusive infförande
av ATC-ssystem sam
mt Trafikförvvaltningens programdrrift till en bu
udget av
1257 Mk
kr inkl. index
x
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h inom rame
en för
Trafiiknämnden föreslås besluta, med sstöd av och
förvaaltningsupp
pdraget avse
eende AB SL
L samt undeer förutsättning av
landsstingsfullmäktiges besllut enligt ovvan, uppdra
a åt förvaltn
ningschefen
att

verkställla planerade
e upprustniingsåtgärdeer exklusive införande aav ATC
och trim
mningsåtgärd
der; samt

att

under 20
013 efter förrdjupade stu
udier, återk
komma till trafiknämnd
t
den för
verkställlighetsbeslu
ut avseende införande av
a ATC och trimningsååtgärder

Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
Sammanfattnin
ng
Planeerade invessteringar ino
om Program
m Slussen av
vser åtgärde
er på Saltsjööbanan,
Södeerströmsbro
on samt tillh
hörande öveergripande programdriift. För att kklara
helheeten behövss ett förnyatt inriktninggsbeslut för Program Sllussen där
Upprrustning av Saltsjöbana
an ingår. Up
pprustnings och kapaccitetshöjand
de
åtgärrder på Salttsjöbanan har tidigare llegat utanfö
ör plan Det nya totala
invessteringsutryymmet för Program
P
Slu
ussen bedöm
ms till 1471 Mkr inkl in
ndex.
ng för att de
ess drift skaa kunna
Saltssjöbanan är i behov av omfattandee upprustnin
säkraas. I stort seett samtliga
a anläggninggsdelar behöver uppgra
aderas. I deen
utred
dning som genomförts
g
har möjligh
heten till ök
kad turtäthe
et genom
trimn
ningsåtgärd
der studeratts, vilket sess som genom
mförbart, men
m för att ssäkra
kalkyyl och effektter föreslås fördjupadee studier inn
nan komplett beslut om
m
verksställighet ta
as. ATC-systtem bör infö
öras på ban
nan för att öka säkerhetten. Även
här fföreslås förd
djupade studier innan b
beslut om in
nförande ta
as. Den total
ala
kostn
naden för upprustningen, inklusivve trimningsåtgärder, införandet aav ATCsysteem, åtgärderna inne vid
d Slussen saamt tillhöra
ande progra
amdrift är beeräknad
till caa 1257 Mkr inkl. index.. Åtgärdern a planeras att
a genomfö
öras de kom
mmande
15 årren med tyn
ngdpunkt fra
am till 20211. Med föresslagna upprrustningsåtggärder
på baanan bedöm
ms den tekn
niska livslän
ngden fortlev
va ca 40-60
0 år, undanttaget
befin
ntliga fordon
n som behö
över bytas utt ca 2030. Statlig
S
medffinansieringg söks för
50 % av den tota
ala investerringskostnad
den, som en
n reviderad omfattningg av
tidigare avsatta medel i Län
nsplanen fö
ör Tvärspårv
väg Ost. Sto
ockholmsreggionens
gelse och in
nfrastrukturr påverkar Saltsjöbanan
S
ns
utvecckling avseeende bebygg
trafik
kfunktion i Ostsektorn i ett långsikktigt perspeektiv. Detta bör beaktaas i
fram
mtida beslut (bortom 20
030) om Salltsjöbananss utveckling. I närtid sees en
upprrustning i ko
ombination
n med möjligghet till kap
pacitetsökniing och
samm
mankopplin
ng via en by
ytespunkt tilll Tvärbanan som en ko
ostnadseffeektiv
lösniing med hög
g trafiknytta
a.
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Bakg
grund
Inom
m ramen förr projektet Tvärbana
T
Osst ingick en
n totalombyg
ggnad av
Saltssjöbanan tilll tvärbanesttandard, förr sammank
koppling me
ed befintlig ttvärbana
vid H
Henriksdal och
o gemenssam trafikerring in till Slussen.
S
Tvä
ärbana Ost vvar en
del aav exploaterringsprojekttet Danviksllösen. 2007
7 försökte SL
LL få till ettt
geno
omförandeavvtal mellan SLL, Nackaa kommun och Stockholms stad föör att
komm
ma överenss om medfin
nansiering fför Tvärban
na Ost, som utredningar
arna
visad
de skulle blii mycket kosstsamt, men
n inget avta
al slöts. Därefter har ettt flertal
utred
dningar om
m kollektivtra
afikförsörjn
ningen av Ostsektorn
O
genomförts. 20102012
2 genomförd
de Trafikförrvaltningen en Idéstudie som belyser Saltsjöbbanans
utforrmning på kort
k
och lån
ng sikt i kom
mbination med
m en eventuell framtiida
tunn
nelbana till Nacka,
N
Tvärrbanans kop
ppling till Saltsjöbanan
n och Tunneelbanan
samtt busstrafikeens utformn
ning.
n att en kon
Samm
mantaget gjjordes då be
edömningen
nvertering av
a Saltsjöbaanan till
Tvärb
banestanda
ard med en fortsatt draagning in till Slussen ge
er en hög
invessteringskosttnad per ressenär i sam
mtliga studerrade alterna
ativ. För att behålla
banaans nuvaran
nde sträckniing in till Sllussen bedö
ömdes det isstället som m
mer
kostn
nadseffektivvt att genom
mföra en lån
ngsiktig upp
prustning av
v det befintlliga
systeemet.
Trafiiknämnden fattade i ok
ktober 2012
2 beslut om att genomfö
öra en fördjjupad
tekniisk studie avv en upprusstning av Saaltsjöbanan
n, innehållan
nde en detal
aljerad
utred
dning av en kostnadsefffektiv upprrustning på kort sikt samt en överssiktlig
plan för ett lång
gsiktigt vidm
makthålland
de, och därm
med avvakta
a beslut om
m
konvvertering avv Saltsjöbanan till tvärb
banestandarrd till efter genomförd
g
teknisk
studiie.
U
n) omfattar fförslag
Den fördjupade tekniska sttudien (nedaan kallad Utredningen
till åttgärder för att upprustta banan de kommandee 15 åren occh vad som bbehöver
görass på längre sikt (bortan
nför 15 år) fför att bibeh
hålla bananss tekniska sstatus i ca
40-6
60 år.
I Utrredningen har
h tidigare utförda utrredningar in
nom tekniko
områdena bbana
(marrk, geotekniik, spår, tun
nnlar och ko
onstbyggnad
der), bullerå
åtgärder,
krafttförsörjning
g, kontaktled
dning, signaalsäkerhet (inklusive
(
vägskydd),
v
eel 400V,
hållp
platser, depå
åer och ford
don analyseerats.
I Utrredningen har
h det även
n ingått att aanalysera möjligheten
m
till
t ökad kap
pacitet
på baanan (ökad turtäthet) genom
g
trim
mningsåtgärd
der i befintllig infrastru
uktur.
Överrväganden
Saltssjöbanan ka
an i dagsläge
et definieraas som en ba
ana med låg
g standard ooch stort
beho
ov av upprusstning. Dela
ar av anlägggningens tek
kniska syste
em är nära eeller har
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passeerat den tek
kniska eller ekonomiskka livslängdeen. Saltsjöb
banan har i d
dagsläget
en lååg marginal mot säkerh
hetsfel och d
driftstörand
de fel. Det behövs proviisoriska
lösniingar för attt hålla uppe
e driften och
h det finns behov
b
av ex
xtra besiktniingar och
inspeektioner. Deet är begrän
nsad eller in
ngen tillgång till reservdelar för deelar av
anlägggningen. Om
O ingentin
ng görs i anlläggningen kommer sä
äkerhetsfel ooch
driftsstörande fell att öka. Fö
öljderna kan
n bli att ban
nan under perioder
p
kom
mmer att
behö
öva gå med reducerad
r
trafik
t
eller aalternativt ha
h längre av
vstängningaar för att
kunn
na åtgärda akuta
a
fel.
Exem
mpel på dela
ar av befintlligt system som är i beh
hov av uppg
gradering:










Danviksb
bron - Klafffbrodelen ärr rostig och
h har utmatttningsprobllem.
Motviktssdelen har problem
p
meed rost. Beto
ongdelen av
v bron är sp
prucken
rakt igen
nom. Det måste omgåeende genom
mföras omfatttande renoovering
alternatiiv byten av de
d delarna ssom har briister.
De befin
ntliga likrikttarna som fö
örser tågen med elkraft
ft bör bytas u
ut. De
har i dag
gsläget reserrvdelsbrist, det råder kompetensb
k
brist hos
entrepreenörerna och det finns många prov
visoriska lösningar.
0 år
Kontaktlledningen är
ä i behov avv byte. Konttaktledning
gen är ca 100
gammal,, av låg stan
ndard och h
har en föråld
drad konstru
uktion. Hän
ngverk,
bärlina och
o kontakttledningssto
olpar är i då
åligt skick.
Igelboda
a signalställverk bör byytas ut. Ställlverket har reläer av gaammal
typ som saknar rese
ervdelar. Kaablar börjarr bli utslitna
a. Ställverkeet är
placerat i stationshu
uset (som h
har brunnit)) och borde flyttas ut i eett eget
teknikhu
us.
Vägskyd
ddsanläggnin
ngar som ärr byggda i början
b
på 19
980-talet böörjar bli i
dåligt sk
kick och bör bytas ut. V
Vägskyddsan
nläggningarr från mitten
n och
slutet avv 1980-talet bör bytas u
ut inom en 10-15
1
årsperriod för att inte bli
säkerhettsfarliga.

Det ffinns behovv av att göra tillgängligh
hetsåtgärdeer på Saltsjö
öbanan. Mållet för
tillgäänglighetsarrbetet är attt SLs Allmän
nna kollekttivtrafik ska
a vara det m
mest
attraaktiva reseallternativet för
f resenäreer med funk
ktionsnedsä
ättningar.
Tillgäängligheten
n ska vara så
å god att fleer resenärerr med funktionsnedsätttningar
aktivvt väljer den
n allmänna kollektivtra
k
afiken framfför andra fä
ärdsätt, som
m t.ex.
färdttjänst. Tillgä
ängligheten
n på Saltsjöb
banan är geenerellt dålig
g. Det behööver
görass åtgärder på
p i princip alla station
nerna. Undeer de närmaste åren kom
mmer
det i första hand
d att genom
mföras åtgärd
der av typen
n ”enkelt av
vhjälpa hind
der ”.
Inom
m de komma
ande 10 åren behövs deet göras meer omfattand
de åtgärderr för att
förbäättra tillgän
ngligheten. Det
D kan t.exx. vara beho
ov av att byg
gga ramper och
hissaar vid stationerna.
Utifrrån Naturvå
årdsverkets riktvärden för trafikbu
uller bör normalt inte
utom
mhusbullret överstiga 70
7 dBA vid n
nybyggnatio
on eller väse
entlig ombyyggnad
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av traafikinfrastrruktur. För att uppnå een maximalnivå på 70 dBA
d
vid uteeplatser
efter Saltsjöbanan kommerr det att beh
höva byggass totalt ca 111 km bullersskärm.
Det k
kan även fin
nnas behov av andra åttgärder t.ex. stabilare mur,
m inglasaade
utepllatser och/eeller fönsterråtgärder. F
För att komm
ma till rätta
a med de
bulleerproblem som
s
idag fin
nns på sträcckan mellan
n Storängen – Saltsjö Jäärla
komm
mer spårnä
ära skärmar att monterras under so
ommaren 20
013.
Bulleeråtgärdern
na i Utrednin
ngen avser åtgärder uttöver detta.
Saltssjöbanan sak
knar i dagslläget ATC. E
En ATC anläggning börr installerass för att
höja säkerheten
n på banan. Transportsttyrelsen rek
kommenderrar att banoor med
perso
ontrafik inn
nehar ATC-ssystem, men
n avsaknad av ATC på dagens Salttsjöbana
påverkar inte tilllståndet förr trafikeringg. Trafikförv
valtningen har
h tidigaree ingått
en övverenskomm
melse med Transportst
T
tyrelsen om
m att införa ATC.
A
I börrjan av 2000
0-talet påbö
örjades en u
utbyggnad av
a ett ATC-ssystem på
Saltssjöbanan, viilket senare avbröts. Viiss utrustnin
ng finns kva
ar i anläggn
ningen
och eeventuellt kan
k den nytttjas vid en n
nyinstallatio
on. Det finn
ns ytterligaree
param
metrar som
m måste utre
edas, bland annat möjligheten att få befintligaa fordon
godk
kända i en ATC-anläggn
A
ning. Det ärr också viktiigt att hitta ett ATC-sysstem
som är lämpligt för dagens bana och saamtidigt ka
an fungera bra
b på den ttyp av
banaa och trafik som
s
kommer att finnass i framtideen.
och kostnaden för ett ATC-system
A
bör en
För aatt säkerställla förutsätttningarna o
fördjjupad utred
dning och prrojektering göras innan
n beslut om införande
(geno
omförandeb
beslut) tas.
Inom
m Utredning
gen har det utförts överrsiktliga sim
muleringar och
o tagits frram
åtgärrdsförslag fö
ör att se vilk
ka möjligheeter det finn
ns till att öka
a kapaciteteen på.
Desssa studier viisar på att det
d finns mö
öjligt till att förtäta traffiken från 20
0minu
uterstrafik ner
n till 10-15
5 minutersttrafik med trimningsåt
t
gärder och måttliga
invessteringar i infrastruktu
uren. Nödväändiga åtgärrder i infrasstrukturen äär:






Mötessta
ation i Fiskssätra eller Ö
Östervik.
Utöka va
agnsparken med 4-8 fo
ordon.
Viss hasttighetshöjning på vissaa delsträcko
or. Hastighe
etshöjningen
n kan
åstadkom
mmas med en kombinaation av åtg
gärder (t ex byta
b
till spåårväxlar
med hög
gre hastighe
et i grenspårr, justering av spårgeom
metrin, sam
mtidig
infart vid
d stationer))
Ombygg
gnad av Neg
glingedepån
n för mer efffektiv underrhållsverksaamhet
såsom nyy vagnshall som klararr C10-C11 i par
p och ny uppställning
u
gshall.

För aatt få en upp
pfattning om
m vilka effek
ekter en öka
ad turtäthet ger har
trafik
kanalyser utförts. Anallysen har jäm
mfört 20- och
o 10-minu
uters trafik fför
prognosåret 203
30, med elle
er utan tunn
nelbana till Nacka via östra
ö
Söderm
rmalm.
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Analyysen utan tu
unnelbana till Nacka vvisar på att antalet
a
påsttigande på h
hela
banaan mellan kll. 6-9 en vin
ntervardag ö
ökar från 57
710 till 7540
0 vid 10 min
nuters
trafik
k jämfört med
m 20-minu
uterstrafik, vilket är en
n ökning me
ed 32 %. Meed
tunn
nelbana till Nacka
N
ökar antalet påsstigande från 5560 till 7250,
7
vilkett är en
öknin
ng med 30 %. Resultattet från anallysen påvisa
ar att antale
et påstigand
de ökar
väsen
ntligt med en
e tätare tra
afik både m
med eller uta
an en tunnellbana till Naacka,
vilkeet troligen kan förklarass med att Saaltsjöbanan
n har ett stort
uppttagningsområde bortom
m Nacka C.
Trim
mningsåtgärd
derna plane
eras att färd
digställas i samband
s
med att Saltsjjöbanan
kan k
köra hela vä
ägen in till Slussen
S
efteer Staden om
mbyggnad, vilket
v
är berräknat
till caa 2019.
nyttor för triimningsåtgä
ärderna börr en
För aatt säkerställla kostnad och trafikn
fördjjupad utred
dning och prrojektering göras innan
n beslut om genomföraande tas.
b samord
dnas med
De sttörre investteringsarbetten som föreeslås på Salltsjöbanan bör
bygggnationerna av Slussen och den plaanerade förrlängningen
n av tvärban
nan till
Sicklla station. Det
D är specie
ellt viktigt p
på den del av
a sträckan som
s
kommeer att
vara stängd und
der byggnatiionen av nyya Slussen.
I kom
mmande skeede är det angeläget
a
attt analysera inriktninge
en för
geno
omförandet och huruvid
da upprustn
ningen ska ske under en
e längre tid
d under
pågåående trafik med kortarre trafikstop
pp eller om upprustnin
ngen ska görras
konccentrerat meed längre trrafikstopp. U
Utgångspun
nkten bör va
ara en
kostn
nadseffektivv upprustning, som utiifrån förutsä
ättningarna
a minimerarr
trafik
kavstängnin
ngarna och risken för trrafikstörnin
ngar under byggtiden. M
Många
av åttgärderna gå
år att göra med
m både läängre och kortare avstä
ängningar aav banan
och ttill vissa dellar under på
ågående traafikering. Geenerellt är det
d mer
kostn
nadseffektivvt att samla
a ihop ett fleertal åtgärdeer och geno
omföra dem
m under
ett läängre trafiksstopp.
Danvviksbron ko
ommer att kräva
k
en län
ngre avstäng
gning på sträckan västeer om
Henrriksdal på ca
c ett par veckor till flerra månaderr beroende på
p produktiionsmetod.
Dettaa ska samorrdnas med Stadens
S
beh
hov av avstä
ängning av banan.
b
Konttaktledningssbyte kan göras under flertal korta
are stopp men
m är mer eeffektivt
att geenomföra under
u
ett län
ngre stopp u
upp till ett par
p månade
er, vilket påvverkar
trafik
ken på hela banan. Äve
en byte av kkanalisation
n är effektiva
are att genoomföra
undeer längre sam
mmanhäng
gande trafikkstopp, upp till en måna
ad. Spårbyttena bör
geno
omföras und
der ett längrre stopp på ca två veckor. Vid byte
en av likrikttare måste
trafik
ken gå med reducerad kapacitet i u
m
upp till 6 månader.
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Vid iinriktningen
n att genom
mföra åtgärd
derna en län
ngre period med avstän
ngd bana
bör aarbetet förlä
äggas somm
martid med eersättande busstrafik.
b
Förslag på
fördeelning av åtgärderna de
e kommand
de åren redo
ovisas i tidp
planen nedaan.
Åtgärrd

2014 201
15 2016 2017 20
018 2019 2020 2021
2
2022 2023 2024 2025 202
26 2027 2028

Spårbytte
Spårväxxelbyten
Danvikssbron
Bro öve
er värmdöleden
Bro öve
er Folkungagatan
Bro vid Drevinge
Fönsterrundersökningar (B
Bro)
Tattbyttunneln tätning av läcka
Byte avv kanalisation
Likriktaare byten
Kontaktledning
El 400V
V
Signalställverk Igelboda
Vägskydd
Byte avv optokabel
ATC
Buller
Tillgängglighet
Trimnin
ngsåtgärder
Neglingge depå
Station
ner byte av plattforrmar
Slussen
nprojektet BEST

Tabelll 1. Förslag på
å tidplan för ge
enomförandett av föreslagna
a åtgärder

Med föreslagna upprustnin
ngsåtgärder på banan bedöms
b
den
n tekniska
livsläängden fortlleva ca 40-6
60 år. Dockk kommer befintliga forrdon behövaa
ersätttas ca 2030
0. De komm
mande 15 åreen bedöms befintliga fo
ordon kunn
na
fortsätta trafikerra banan, men
m bortom
m 15 års sikt bör det inve
esteras i en
n ny
fordo
onspark. Ko
ostnaderna för utbyte aav fordon beeror på om bytet sker ttill
modiifierade beg
gagnade tun
nnelbaneforrdon eller upphandling
g av helt nyaa fordon.
Vid b
byte av ford
don kan omb
byggnation av infrastru
uktur eller depå
d
också kkomma
att beehövas till följd
f
av att moderna
m
foordon med andra
a
mått och
o andra kkrav på t
ex krraftförsörjniing trafikerar banan.
Stock
kholmsregio
onens utvecckling, Nackkas bebyggeelseplaner och
o närliggaande
planeerade infrasstrukturpro
ojekt, såsom
m tunnelban
na till Nacka
a C och förläängning
av Tvvärbanan tilll Sickla sta
ation, påverkkar Saltsjöb
banans trafiikfunktion i
Ostseektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas
b
i fra
amtida besllut
(borttom 2030) om
o Saltsjöb
banans utveeckling.
I närrtid ses en upprustning
u
g i kombinattion med möjlighet
m
till kapacitetsöökning
och ssammankop
ppling via en
n bytespunkkt till Tvärb
banan som en
e kostnadsseffektiv
lösniing med hög
g trafiknytta
a. Vid en evventuell tun
nnelbana tilll Nacka skap
pas en
kolleektivtrafikno
od i Sickla där
d de tre baanorna mötts. Beslut om
m Tvärbanaans
förläängning till Sickla
S
är pla
anerat till m
maj/juni 2013.
Ekon
nomiska konsekven
k
nser av besslutet
Planeerade invessteringar ino
om Program
m Slussen av
vser åtgärde
er på Saltsjööbanan,
Södeerströmsbro
on samt tillh
hörande öveergripande programdriift till ett nyytt totalt
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invessteringsutryymme om 14
471 Mkr inkkl index. I detta
d
ärende
e ingår
geno
omförande av
a åtgärder på Saltsjöb
banan samt tillhörande programdrrift.
Geno
omförande av åtgärderr på Södersttrömsbron fattas
f
i särsk
kild ordningg.
Upprrustnings occh kapacitetshöjande ååtgärder på Saltsjöbana
an har tidiggare legat
utanfför plan.
Åtgärderna på Saltsjöbanan
S
n kan delas in i tre kateegorier:




U
Uppgraderiing av befintliga system
m (reinvesteeringsåtgärd
der i bananss
aanläggning))
M
Myndighetss- och samh
hällskrav (bu
uller, tillgän
nglighet och
h ATC)
U
Utvecklingss- och trimn
ningsåtgärd
der (spåranläggning i ny
ya Slussen,
ttrimningsåttgärder i inffrastruktureen, utökning av fordon
nsparken, nyy
m
mötesstatio
on och depå
åutbyggnad))

Kate
egori
Upp
pgradering
g av befinttliga system
m
Myn
ndighets- och
o samhä
ällskrav
Utve
ecklings- och
o trimniingsåtgärd
der
Inde
ex
Tota
alkostnad inkl. inde
ex

Kostnad
d (Mkr)
Ca 350
Ca 340
Ca 390
Ca 150
Ca 1230

Tabelll 2. Uppskatta
ade kostnader för genomföraandet av åtgärrder 15 år fram
måt i tiden, 20
014-2029.

å
tillk
kommer Trrafikförvaltn
ningens programdriftsoorganisation
n
Utövver fysiska åtgärder
på 277 Mkr inkl index.
i
a system sam
mt myndigh
hets- och sam
mhällskrav är en
Uppggradering avv befintliga
miniminivå om Saltsjöbana
an ska kunn
na fortsätta fungera som
m i dagslägeet.
Föreslagen tidpllan ovan inn
nebär att caa 90 % av in
nvesteringarrna görs de
komm
mande åren
n fram till 2021.
om att geno
omföra de fö
öreslagna åttgärderna fö
ör uppgrade
ering av beffintligt
Geno
systeem bör anläggningen fu
ungera utan
n större åtgä
ärder underr den komm
mande
40-6
60 årsperiod
den. Utförd
da åtgärder p
på Danviksbron ger en
n livslängd p
på ca 40
år. E
Ett nytt konttaktledningsssystem gerr en livsläng
gd på ca 100
0 år (om stoolparna
byts ut). Nya lik
kriktare, spå
år, spårväxlaar, kanalisa
ation, signallställverk occh
vägsk
kydd ger en
n livslängd på
p ca 40-60
0 år.
m
I Traafikförvaltniingens försllag till invessteringsplan
n 2014-2018
8 finns, inom
Proggram Slussen
n, 630 Mkr avsatt för S
Saltsjöbanan. Under fö
örutsättningg att ovan
föresslagna genomförandetiidplan skall gälla behöv
ver 200 Mk
kr inarbetas inom
planp
perioden 20
014-2018 occh resterand
de i komma
ande planer.
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onsekvensen
n avseende upprustnin
ng av Saltsjö
öbanan
Drifttkostnadsko
(avsk
krivningar, räntekostna
ader, utökaade trafikdriiftskostande
er och ökad
de
biljetttintäkter) till
t följd av investeringe
i
en är i medeltal de kom
mmande 10 åren 85
Mkr//år (förutsa
att statlig me
edfinansierring).
Delar av åtgärdeerna på Salttsjöbanan kkommer att bekostas av
v Stockholm
ms Stad,
bland
d annat ren
noveringen av
a Danviksb
bron.
I gälllande Länsp
plan 2010-2
2021 finns o
objektet Tvä
ärspårväg Ost
O (konverttering av
Saltssjöbanan occh sammank
koppling meed Tvärbanan in till Slu
ussen).
Trafiikförvaltnin
ngen för i nu
uläget en diaalog med Trrafikverket/
/Länsstyrellsen om
att reevidera den
n tidigare om
mfattningen
n och nyttja det statliga
a bidraget tiill
pakeetlösningen upprustnin
ng av Saltsjö
öbanan inkl. trimningsåtgärder occh
förläängning av Tvärbanan
T
till
t Sickla sttation. För Saltsjöbana
S
n är inriktn
ningen att
få staatlig medfin
nansiering för
f 50 % av det indexerrade totalbe
eloppet på12230 Mkr.
Miljökonsekv
venser av beslutet
b
I enliighet med landstingetss Miljöpolitiiska program 2012-20116 har hänssyn till
miljö
ön beaktats och slutsatsen är att d
det inte är reelevant med
d en
miljö
ökonsekven
nsbedömnin
ng i detta äreende. Fördjjupade miljö
öbedömnin
ngar
komm
mer att gen
nomföras i kommande
k
sskeden i enlighet med normalt
projeektgenomfö
örande.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Johan
J
von Schantz
S
Avdelningsc
A
chef
Projekt
P
och Upphandliing

Bilaggor: Åtgärdssplan Saltsjöbanan 20114-2029
Investeeringskalkyll Saltsjöban
nan
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Malin
n Ingemarson
08-68
86 3746
malin
n.ingemarson@sll.se
Toma
as Ramstedt
070-5
544 57 36
toma
as.ramstedt@
@sl.se

Up
pprustn
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utredn ing Sa
altsjöb
banan

Stockholms läns la
andsting
Trafikfförvaltningen
105 73
3 Stockholm

Leveransadre
ess:
Lindhagensga
atan 100
Godsmottagn
ningen
112 51 Stock
kholm

Telefon: 08–
–686 16 00
Fax: 08-686
6 16 06
E-post: registrator.tf@sll..se

Besök oss: Lindhage
ensgatan 100. Kommunika tioner: Stadsh
hagen/Thorild
dsplan

e: Stockholm
Säte
Org.nr: 232100-0
0016
www
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Sam
mmanfatttning
Saltssjöbanan ka
an i dagsläge
et definieraas som en ba
ana med låg
g standard ooch stort
mot
beho
ov av upprusstning. Saltsjöbanan haar i dagsläg
get en för låg
g marginal m
säkerrhetsfel och
h driftstöran
nde fel. Det behövs pro
ovisoriska lö
ösningar förr att hålla
uppee driften och
h det finns behov
b
av exxtra besiktniingar och in
nspektionerr. Det är
begräänsad eller ingen tillgå
ång till reserrvdelar för delar
d
av anlläggningen.. Om
ingen
nting görs i anläggning
gen kommerr säkerhets och driftstö
örande fel aatt öka.
Följd
derna kan bli att banan
n under periioder komm
mer att behö
öva gå med
reducerad trafik
k eller altern
nativt ha län
ngre avstän
ngningar förr att kunna ååtgärda
akutaa fel. Detta leder även till
t ökade drrift- och un
nderhållskosstnader.
Exem
mpel på dela
ar av anlägg
gningen som
m är i behov
v av åtgärde
er:
 Danviksb
bron är i ak
kut behov åttgärder. Kla
affbrodelen har problem
m med
lokala arreaförlusterr och materiialutmattnin
ng. Motvikttsdelen har problem
med korrrosion. Beto
ongdelen avv bron är sp
prucken rak
kt igenom. D
Det måste
genomfö
öras omfatta
ande renoveering altern
nativ byten av
a de delarn
na som
har bristter.
 De befin
ntliga likrikttarna som fö
örser tågen med elkraft
ft bör bytas u
ut. De
har i dag
gsläget reserrvdelsbrist, det råder kompetensb
k
brist hos
entrepreenörerna och det finns många prov
visoriska lösningar.
 Kontaktlledningen är
0 år
ä i behov avv byte. Konttaktledning
gen är ca 100
gammal,, av låg stan
ndard och h
har en föråld
drad konstru
uktion. Hän
ngverk,
bärlina och
o kontakttledningssto
olpar är i då
åligt skick.
 Igelboda
a signalställverk bör byytas ut. Ställlverket har reläer av gaammal
typ som saknar rese
ervdelar. Kaablar börjarr vara utslitn
na. Ställverkket är
placerat i stationshu
uset (som h
har brunnit)) och borde flyttas ut i eett eget
teknikhu
us.
 Vägskyd
ddsanläggnin
ngar som ärr tillverkadee i början på 1980-taleet börjar
vara dåliigt skick och
h de bör byttas ut. Vägsskyddsanläg
ggningar fråån mitten
och sluteet av 1980-ttalet bör byttas ut inom
m en 10-15 årrsperiod. O
Om inte
bytena sk
ker komme
er vägskyddssanläggning
garna att bli säkerhetsffarliga.
Saltssjöbanan sak
knar i dagslläget ATC. I början av 2000-talet påbörjadess det att
bygggas ett ATC--system på Saltsjöbana
S
an. På grund
d av teknisk
ka problem ooch att
instaallationen avv systemet drog
d
ut på ttiden besluttade SL att avbryta
a
proj
ojektet.
Den utrustning som installerades i pro
ojektet finnss delvis kva
ar i anläggniingen.
Det äär oklart om
m de går att nyttja den u
utrustning som
s
fortfarande är kvaar i
anlägggningen om
m ett nytt ATC-system
A
ska installeeras på Saltsjöbanan.
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En A
ATC anläggn
ning bör installeras för att höja säk
kerheten på
å banan.
Föru
utsättningarr för ett nyttt ATC system
m på Saltsjö
öbanan bör utredas inn
nan ett
beslu
ut tas. Det fiinns flera parametrar ssom måste utredas,
u
bla
and annat
möjliigheten att få befintliga
a fordon goodkända i en
n ATC-anläg
ggning. Dett är också
viktiggt att hitta ett
e ATC-sysstem som ärr lämpligt fö
ör dagens ba
ana och sam
mtidigt
kan ffungera bra
a på den typ av bana och
ch trafik som
m kommer att
a finnas i
fram
mtiden.
Det ffinns behovv av att göra tillgängligh
hetsåtgärdeer på Saltsjö
öbanan.
Måleet för tillgän
nglighetsarb
betet är att T
Trafikförvalltningens alllmänna
kolleektivtrafik sk
ka vara det mest attrakktiva resealtternativet fö
ör resenärerr med
funkttionsnedsätttningar. Tillgänglighetten ska vara
a så god att fler resenärrer med
funkttionsnedsätttningar akttivt väljer d en allmänn
na kollektivttrafiken fram
mför
andrra färdsätt, som
s
t.ex. färdtjänst. Tiillgänglighetten på Saltssjöbanan ärr
geneerellt dålig. Det
D behöverr göras åtgäärder på i prrincip alla stationerna.
s
. Under
de näärmaste åreen kommer det i första hand att geenomföras åtgärder
å
av typen
”enkelt avhjälpa
a hinder ”. Inom några år kommerr det att beh
höva göras m
mer
omfaattande åtgä
ärder för attt förbättra ttillgängligheeten. Det ka
an t.ex. varaa behov
av attt bygga ram
mper och hisssar.
Utifrrån Naturvå
årdsverkets riktvärden för trafikbu
uller bör normalt inte u
utomhus
bullrret överstiga
a 70 dBA vid
d nybyggnaation eller vä
äsentlig om
mbyggnad avv
trafik
kinfrastrukttur. För attt uppnå en m
maximalniv
vå på 70 dBA
A vid uteplaatser
efter saltsjöbana
an kommer det att beh
höva byggas totalt ca 11 km skärm.. Det kan
även
n finnas behov av andra
a åtgärder t..ex. stabilarre mur, inglasad uteplaats eller
fönstteråtgärder.
I utreedningen har det utförrts simulerin
ngar för att se vilka mö
öjligheter deet finns
till attt öka kapacciteten på banan
b
med ttrimningsåttgärder. Sim
muleringarn
na visar
på attt det finns möjligt
m
till att
a förtäta ttrafiken ner till 10-15 minuters
m
traafik med
trimn
ningsåtgärd
der och måtttliga invest eringar i inffrastrukture
en.
Nödvvändiga åtg
gärder utifrå
ån resultateet av simulerringen är:
• M
Mötesstation
n i Fisksätra
a eller Österrvik
• U
Utöka vagnssparken med 4-8 fordo
on.
• V
Viss hastighetshöjning på delar av sträckan
n av åtgärdeer (t ex
Hasttighetshöjniingar kan åsstadkommaas med en kombination
byta till spårväx
xlar med hög
gre hastigheet i grenspå
år, justering
g av spårgeoometrin,
samttidig infart och
o skip-sto
op tåg ). Dett kan också finna behov av ytterliggare en
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möteesstation elller förlängn
ning av någo
on av dubbeelspårssträcckorna för at
att få en
bättrre återhämttningsförmå
åga i system
met.
Beho
oven av åtgä
ärder kan de
elas in i tre kategorier:
• U
Uppgraderin
ng befintliga
a system (reeinvestering
gsåtgärder)
• M
Myndighets-- och samhä
ällskrav (bu
uller, tillgän
nglighet, och
h ATC)
• U
Utvecklings-- och trimniingsåtgärdeer (BEST by
yggnationer nya Slussen
n, ökad
k
kapacitet förr infrastruk
ktur, fordon,, depå och stationer)
s

Kate
egori
Kostnad
d (Mkr)
Upp
pgradering
g av befinttliga system
m
349
Myn
ndighets- och
o samhä
ällskrav
338
Utve
ecklings- och
o trimniingsåtgärd
der
389
Tota
alkostnad
1076
Tabeell 1. Uppska
attade kostn
nader för 155 år framåt i tiden. 2013 års prisniivå.
Uppggradering avv befintliga
a system, myyndighetskrrav och sam
mhällskrav äär en
grun
nd nivå om Saltsjöbana
S
n ska kunnaa fortsätta fungera
f
som
m i dagslägeet.
Om u
uppgraderin
ng av befinttliga system
m, myndigheetskrav och samhällskrrav
geno
omförs enlig
gt föreslagen
n investerin
ngsplan bör anläggning
gen fungeraa under
en 40
0-60 års period utan attt det uppko
ommer någ
gra extra beh
hov av invessteringar
som avviker från
n normalt reinvesterin
ngsbehov. Som
S
normalt reinvesterringsbeho
ov räknas större underh
hållsåtgärdeer och byten
n av system och kompoonenter
som har uppnåttt teknisk liv
vslängd. Exeempel kan vara
v
bromå
ålning, broissolering,
ställvverksbyten, vägskyddsb
byten, spårb
byten och spårväxelbytten.
nvesteringarrna på Danv
viksbron böör ge en ökad
d livslängd på 15 -120 åår
Rein
beroeende på vall av åtgärderr. Ett nytt kkontaktledn
nings-system
m har normaalt en
livsläängd upp tilll 100 år (om
m stolparnaa byts ut). Nya
N likriktarre, spår, spåårväxlar,
kanaalisation, sig
gnalställverk
k och vägskkydd har normalt en liv
vslängd på 440-60 år.
Kostn
naderna förr att bygga en
e elektrifieerad och sig
gnalreglerad
d tvåspårstaation
inne i Slussen med
m anslutningsspår fråån Stadsgårrdsledstunn
neln till följd
d av
Stadeens ombygg
gnadsprojek
kt samt TF:ss ökade kra
av på kapaciitet är beräkknat till
180 M
Mkr.
De sttörre investteringsarbetten som föreeslås på Salltsjöbanan bör
b samord
dnas med
bygggnationerna av Slussen och den plaanerade förrlängningen
n av Tvärban
nan till
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Sicklla. Det är sp
peciellt viktiigt på den d
del av sträck
kan som kom
mmer att vaara
stänggd under byyggnationen
n av nya Slu
ussen.
Det äär viktigt attt ta fram en
n bra strateggi för hur en
n upprustning ska genoomföras.
Det äär angelägett att bestäm
mma sig om inriktningeen ska vara att genomfööra
utrusstningen un
nder en läng
gre tid undeer pågåendee trafik med
d kortare traafikstopp
eller ska upprusstningen görras koncenttrerat med längre
l
trafik
kstopp. Utiffrån
strategin är det betydelsefu
ullt att ta fraam en bra projektplan
p
som ger en
kostn
nadseffektivv upprustning, som utiifrån förutsä
ättningarna
a minimerarr
trafik
kavstängnin
ngarna och risken för trrafikstörnin
ngar under byggtiden.
Mångga av åtgärd
derna går attt göra med
d både längrre och korta
are avstängn
ningar av
banaan och till viissa delar un
nder pågåen
nde trafikerring. Genere
ellt är det m
mer
kostn
nadseffektivvt att samla
a ihop ett fleertal åtgärdeer och geno
omföra dem
m under
ett läängre trafiksstopp.
n ett par
ommer att kräva
k
en län
ngre avstäng
gning som kan
k vara från
Danvviksbron ko
vecko
or till flera månader
m
be
eroende på hur bytet/u
upprustning
gen kommerr att
geno
omföras. Kontaktlednin
ngsbyte kan
n göras undeer flertal kortare stopp men är
mer effektivt attt genomföra
a under ett llängre stopp
p (upp till ett
e par månaader
beroeende på vall av metodik
k och antaleet arbetslag)). Byte av ka
analisation är också
effek
ktivare att geenomföra under
u
längree sammanh
hängande tra
afikstopp (u
upp till
en m
månad). Spårrbytena börr också geno
omföras under ett läng
gre stopp påå ca två
vecko
or. Vid byteen av likrikttare måste ttrafiken gå med
m reducerad kapacittet i upp
till 6 månader.
Om d
det beslutass att åtgärde
erna ska görras under en längre period med avvstängd
banaa bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrrafik.
Arbeetet med att ta fram nya
a fordon bö
ör påbörjas eftersom
e
attt det på 15 åårs sikt
bör investeras i nya fordon på Saltsjöb
banan. Kostnaderna förr utbyte av ffordon
berorr på om byttet sker till modifierade
m
e begagnadee tunnelban
nefordon elller nya
fordo
on. Kostnad
den för mod
difiering avv begagnadee tunnelbane
efordon är p
på 100 200 mkr beroen
nde på omfa
attning. Kosstnaden för nya fordon är på minsst 600
aderna ingå
år inte ombyyggnation av
a infrastruk
ktur eller deepå till
mkr. I de kostna
följd av nya ford
don. Det är en fördel attt ta in nya fordon
f
som har ungefäär samma
måttt som dagen
ns fast med modernare
m
teknik. Förrdelarna blir att befintlliga
plattformar, tun
nnlar och be
efintlig depåå kan fortsä
ätta använda
as även för de nya
fordo
onen. Kraftfförsörjninge
en kommerr troligtvis att
a behöva uppgraderas
u
s för att
kunn
na klara kra
aftbehovet frrån modern
na fordon.
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Stock
kholmsregio
onens utvecckling, Nackkas bebyggeelseplaner och
o närliggaande
planeerade infrasstrukturpro
ojekt, såsom
m tunnelban
na till Nacka
a C och förläängning
av Tvvärbanan tilll Sickla sta
ation, påverkkar Saltsjöb
banans trafiikfunktion i
Ostseektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas
b
i fra
amtida besllut
(borttom 2030) om
o Saltsjöb
banans utveeckling.
I närrtid ses en upprustning
u
g i kombinattion med möjlighet
m
till kapacitetsöökning
och ssammankop
ppling via en
n bytespunkkt till Tvärb
banan som en
e kostnadsseffektiv
lösniing med hög
g trafiknytta
a. Vid en evventuell tun
nnelbana tilll Nacka skap
pas en
kolleektivtrafikno
od i Sickla där
d de tre baanorna mötts. Beslut om
m Tvärbanaans
förläängning till Sickla
S
är pla
anerat till m
maj/juni 2013.
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1

Bakg
grund oc
ch syfte

Trafiiknämnden beslutade i oktober 20
012 att geno
omföra en fö
ördjupad teeknisk
studiie av en upp
prustning av
v Saltsjöban
nan, innehå
ållande en detaljerad
d
uttredning
av en
n kostnadseeffektiv upprrustning påå kort sikt sa
amt en överrsiktlig plan
n för ett
långssiktigt vidm
makthållande, och därm
med avvakta
a beslut om konverterin
ng av
Saltssjöbanan tilll tvärbanesttandard till efter genom
mförd tekniisk studie.
Utred
dning har fo
okuserat på
å åtgärder fö
ör att uppru
usta banan de
d komman
nde 15
åren och därmed bibehålla statusen påå banan i dee kommand
de ca 40-60 åren
samtt förslag på vad som be
ehöver görass på längre sikt (bortan
nför 15 år).
I utreedningen har tidigare utförda
u
utreedningar in
nom tekniko
områdena b ana
(marrk, geotekniik, spår, tun
nnlar och ko
onstbyggnad
der), bullerå
åtgärder,
krafttförsörjning
g, kontaktled
dning, signaalsäkerhet (inklusive
(
vägskydd),
v
eel 400V,
hållp
platser, depå
åer och ford
don analyseerats.
I utreedningen har det ingåttt att ta fram
m:
•
•
•
•
•

1 år framått i tiden med kostnadsk
kalkyler förr de olika
Åttgärdsplan 15
tek
knikområde
ena
Villken kapaciitet det kom
mmer att beh
hövas och vilka
v
möjligh
heter det
fin
nns till trimningsåtgärd
der (för att öka
ö kapacitteten på ban
nan).
Beehov av nya tekniska syystem i anlä
äggningen
Sta
atus på vad som gjort o
och bör göra
as för tillgän
ngligheten
Beehov på läng
gre sikt än 115 år framått i tiden

a inom
I utreedningen har det genomförts inteervjuer med sakkunniga
Trafiikförvaltnin
ngens avdeln
ningar för S
Strategisk uttveckling occh
Trafiikavdelning
gen Lokalba
ana för att fåå en bild av nuläget och
h de framtid
da
strategiska plan
nerna. Det har
h även gen
nomförts stu
udiebesök ute
u i anläggn
ningen
m nyckelp
personer ho
os de som trafikerar och
h underhålller
och iintervjuer med
anlägggningen.

2

Befin
ntlig stan
ndard på
å Saltsjö
öbanan
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2
2.1

Öv
vergripand
de funktio
on i nuläge
et

Saltssjöbanan är en järnväg som går meellan Slusseen och Saltsjöbaden. Baanan har
18 stationer, är 18,6 kilome
eter lång och
h trafikerass av lokaltåg
g på två linjeer.
Linje
L25
L26

Sträcka
Slussen –
Saltsjöbaden
Igelboda –
Solsidan

Resttid
30 m
min

Längd
15,6 km

6 min
n

3,0 km

Tota
alt:
18,6 km
Tabeell 2. Beskrivvning av resstider och liinjelängd.
Band
delarna är 15,6 respektiive 3,0 kilom
meter långa
a. Banan är till största d
delen
enkeelspårig vilk
ket begränsa
ar möjlighetterna att köra tätare tra
afik.

Bild 1: schematiisk skiss öve
er Saltsjöbaanans stationer och hållplatser.
Saltssjöbanan ing
går i SL:s sp
pårtrafiksysstem och tra
afikeras av två
t olika lin
njer, från
femtiden på morgonen till efter
e
midnaatt vid ettideen. Linje L2
25 går mellaan
o L26 meellan Igelbod
da och Solsiidan. Byte m
Slusssen och Salttsjöbaden, och
mellan
de tvvå linjerna sker
s
över pla
attform vid Igelboda. Tågen
T
stann
nar normaltt vid alla
mellaanliggande stationer occh går i regeelbunden 20-minutersstrafik undeer dagtid
på vaardagar och
h vanligtvis även på kväällar och hellger. I rusniingstrafik ggår tågen
i oreggelbunden 15-20
1
minu
uters trafik o
och vissa tåg är expressståg som en
ndast
stann
nar i Saltsjö
ö-Järla melllan Fisksätrra och Slussen. Saltsjöb
banan har ca 19 000
påstiigande per dygn
d
en varrdag på vinttern.
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Bild 2. Antal på
åstigande pe
er station en
n vardag på
å vinter halv
våret.
Saltssjöbanan ka
an i dagsläge
et definieraas som en ba
ana med låg
g standard ooch stort
beho
ov av upprusstning. Dela
ar av anlägggningens tek
kniska syste
em är nära eeller har
passeerat den tek
kniska eller ekonomiskka livslängdeen. Saltsjöb
banan har i
dagslläget en förr låg margin
nal mot säkeerhets och driftstörand
d
de fel. Det beehövs en
del p
provisoriska
a lösningar för
f att hållaa uppe drifteen. Det finn
ns behov av extra
besik
ktningar och
h inspektion
ner. Det är b
begränsad eller
e
ingen tillgång
t
till
reserrvdelar för delar
d
av anläggningen.
Om iingenting gö
örs i anlägg
gningen kom
mmer säkerh
hets och driiftstörande fel att
öka. Följderna kan
k bli att banan underr perioder kommer
k
att behöva gå m
med
reducerad trafik
k eller altern
nativt ha län
ngre avstän
ngningar förr att det ska gå att
åtgärrda akuta feel.
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2
2.2

Sp
pår

Spårren är i varieerade skick med olika tteknikstand
dard. De säm
msta sträckkorna är
ksdalstunneeln och en kort
k
sträcka
a på ca 500 m vid
Slusssen-Henrikssdal, Henrik
Igelb
boda. De strräckorna består av äldrre skarvspårr med slipra
ar av trä meed i
huvu
udsak spikbefästning. Skarvspåren
S
n bör bytas ut till helsvetsade spårr.
Sträcckan Henrik
ksdal-Österrvik består d
delvis av enk
kelspår sam
mt delvis av
dubb
belspår med
d nyare helssvetsat ballaastspår på betongslipra
b
ar. Sträckan
n
Österrvik-Fisksättra har helssvetsat spårr på träslipers. FisksätraSaltssjöbaden/So
olsidan har nyare helsvvetsat ballasstspår på be
etongsliprarr.

altsjöbananss spårstandard
Bild 3. Schematisk skiss Sa

Bild 4. Schematisk skiss på
å mötesstatiioner och du
ubbelspår
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Spårv
rväxlarna ärr av typen 1::9 eller korttare som är designade för
f max 40 km/h i
grensspår.
Spår
rväxlar
Antal
Fjär
rrmanövre
erade
22
Loka
almanövrerade
5
Han
ndvevade
16
Spår
rspärrar
6
Tabeell 4. Typer av
a manövre
erade spårvääxlar på Salltsjöbanan

Typ av underh
håll
Kostn
nad per år
r (kr)
Avhjjälpande underhåll
u
2 375 000
Före
ebyggande
e underhå
åll
3 365 000
Drifft
1 767 400
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
7 507 900
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)
58,6
Årlig
g kostnad
d per spårk
km
403 651
6
Tabeell 5. Drift- och
o underhållskostnad
d för överbyggnad på Sa
altsjöbanan
n (2012)

2
2.3

Un
nderbyggn
nad

Grun
ndläggningeen, banvall, bergsslänteer, kulvertar, stödmura
ar,
bergfförstärkningar har ståttt länge och
h det är inga
a kända prob
blem. Geneerellt är
mellan
mark
ken stabil in
nom område
et. Det finn
ns lerig mark
k vid Nacka
a kyrka och m
Tattb
by och Tipp
pen. Bergslänten mot K
Katarinavägeen ägs av Sttockholm sttad.
Mellaan Neglingeesundet och
h Ringvägen
n finns det en
e kallmur vars
v
stabilittet
studeerats. Det gjjordes unde
ersökningarr för ett parr år sen där det konstatterades
att deet var en deel mindre rö
örerser i mu
uren men attt det kunde
e betraktas ssom
norm
malt för den
n typen av ko
onstruktion
n. Det borde göras en komplettera
k
ande
undeersökning fö
ör att se om
m har skett n
några störree förändring
gar fram till nuläget.
Det ffinns i dagslläget inga akuta
a
behovv inom mark
k och geotek
knikområdeet.
unnlar och andra beton
ngkonstrukktioner har behov
b
av en
n inventerin
ng inom
GC tu
rameen för den normala
n
förv
valtningen.
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2
2.4

Ka
analisation
n

Kanaalisationen är behov av
v upprustnin
ng och/ellerr ombyggna
ad. På delarr av
sträcckorna är blland annat telekablar
t
u
upphängda som
s
friledn
ningar i
kontaktledningssstolparna. En bedömn
ning är att 80
8 % av anlä
äggningen bbör
åtgärrdas. Kanaliisationen i Neglingedep
N
pån är ocksså i behov av
v upprustniing.
Danvviksbron ha
ulverten
ar kablar som
m går unde r bron i en vattenfylld
v
kulvert. I ku
går d
det 750V, teele och signa
alkablar.

2
2.5

Ko
onstbyggn
nader

Banaan har totaltt 18 stycken
n broar, varaav 14 styckeen betongtrågsbroar m
med
ballaastspår och 4 stycken sttålbalksbroaar med fastt upplagt spår.
Fyra av broarna
a är i behov av större un
nderhållsåtg
gärder de närmaste 15 åren.
Danv
viksbron:

Bild 5. Danviksb
bron.
Danvviksbron är byggd 1928
8, konstrukttionen är heelt i stål med en motvikkt av
beton
ng. Klaffsysstemet bestå
år av en nitaad bro. Det finns en rullbar bryggaa under
bron
n för inspekttioner.
utfördes bärrighetsberäkningar på bron 2007.. Resultatet från beräkn
ningarna
Det u
visad
de att huvud
dbärverken för klaffbro
odelen uppn
nått sin utm
mattningskap
apacitet.
Tidiggare utredniingar rekom
mmenderar att utföra brobyte
b
inom
m 5 år. Utreedningen
rekom
mmenderad
de att det sk
kulle göras ssärskilda in
nspektioner och att ett bbrobyte
bord
de ske inom en snar fram
mtid.
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Ståld
delen är ind
delad i en kla
affbrodel occh en motviiktsdel. Klafffbrodelen i stål har
lokalla areaförluster och harr utmattnin
ngsproblem. Motviktsd
delen har prooblem
med korrosion. Betongdele
en av bron äär sprucken rakt igenom
m. Alla brod
delar är i
beho
ov av åtgärd
der.

Bild 6, Schematisk skiss öv
ver brons oliika delar.
Det h
har tillsamm
mans med Stockholms
S
stad genom
mförts fyra utredningar
u
r som har
färdiigställts und
der våren 20
013:
 Åtgärderr och kostna
ad för att reeparera bron
n
 Kostnad
d för byte av
v brodel ståll (Klaffbrodel)
 Prover fö
ör att ta fram
m status påå motvikt i betong
b
 Utrednin
ng av statuss på brodel i betong
Utifrrån utrednin
ngarna har följande beh
ehov identifiierats:
 Klaffbrodel är behov av byte alt
lternativt reenovering
 Betongbrodel är i be
ehov av ren
novering
 Motviktssdel (fackve
erk, maskinrrum och betongvikt) ärr i behov avv
renoveriing
I daggsläget görs det 2 inspe
ektioner perr år på Danv
viksbron dä
är det kontroolleras
totaltt 70 skruvar på klaffbrodelen till een kostnad av 200 000
0 kr. I det in
ngår
visueell inspektio
on, mätning
g och konsu
ulttid för berräkningar.
Bron
n över Folkk
kungagatan
n:
Är en
n spännarm
merad bro so
om är byggd
d på 60-taleet. Broar av den typen äär
känslig för fukt som komm
mer in och orrsakar korro
osion på arm
meringen. D
Det är
En
extraa viktigt att broisoleringen är tät i en spännarrmerad konstruktion. E
renovvering av brroisoleringe
en kommer att behöva genomföra
as inom 15 åår. Inom
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5 år m
måste det göras
g
fönsterprover för att ske vilk
ket skick beffintlig isolerring är i.
Kanttbalkarna bö
ör även byta
as när isole ringen bytss ut.

Bron
n över Värm
mdö leden:

Bild 7. Bron öveer Värmdöle
eden.
På brron över Vä
ärmdöleden finns en heel del brister på som be
ehöver åtgärrdas.
Helaa underflänssen, montag
gesvetsar occh eventuelllt överflänse
en är i behoov av
måln
ning. Fasta punkter
p
för diagonal in
nfästningar är också i behov
b
av måålning.
Skru
uvar behöverr ersättas med
m nya. Övverflänsen på
p balken måste inspekkteras för
att beedöma matterialbortfalllet på grund
d av korrosion. Om ma
aterialbortfaallet är
för sttort måste det
d svetsas på
p en ny flääns på den befintliga.
b
Det
D finns sp
prickor i
livavvstigningar som
s
måste åtgärdas. G
Gångbryggan
n är i behov
v renoveringg och
ombyyggnad.
har utförts bärighetsbe
b
eräkningar p
på bron i slu
utet av 2012
2 som visar på att
Det h
bron
n har tillräck
klig bärighe
et som indikkerar på en återstående
å
e livslängd p
på 140
år. I beräkningeen har det in
nte tagits nåågon hänsyn
n till aktuellla sprickor, en
ng pågår an
ngående sprrickorna. Brron behöverr målas på d
de
fortsatt utrednin
partiierna som har
h brister.
Bro v
vid Dreving
ge:
Drevvingebron ärr i behov av
v målning dee närmaste 15 åren.
Bron
n har en livb
buckling som
m överskrid
der toleransen. Livbuck
klingen följss upp
årligeen och kom
mmer att åtg
gärdas i sam
mband med målningen. Uppskattaad
kostn
nad för målningen är ca
c 3 mkr.
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Efterr 2029 kom
mmer det finnas behov aav att omiso
olera fler broar på
Saltssjöbanan. Ettt flertal fön
nsterunderssökningar kommer
k
att behöva gen
nomföras
den n
närmaste 15
5 åren för attt avgöra villka broar so
om är i beho
ov av omisoolering.
Neglingebron, Stockholmsv
S
vägen och IIgelboda sko
ola är omiso
olerad och bberörs
hov av målniing av stålbroar. Norm
malt
inte. Det kommeer också attt finnas beh
bruk
kar man räkna med 35 års
å intervalll för helmållning. Det kan
k i nulägeet inte
utesllutas att dett kommer attt behövas ffler helmåln
ningar i ett 35
3 års persp
pektiv.
Typ av underh
håll
Kostnad per
p år (kr))
Avhjjälpande underhåll
u
693 000
Före
ebyggande
e underhå
åll
11 523 600
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
12 216 600
0
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)
94,3
Årlig
g kostnad
d per spårk
km
657 000
Tabeell 6. Drift- och
o underhållskostnad
d för underb
byggnad på Saltsjöbanaan (2012)

2
2.6

Tu
unnlar

Det ffinns tre berrgtunnlar.
Stad
dsgårdstunn
neln:

Bild 8. Stadsgårrdstunneln.
m Stadsgåårdsleden, har
h en längd
d på 638 m..
Stadssgårdstunneln, längs med
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Henrriksdalstun
nneln:

Bild 9. Henriksd
dalstunneln
n.
Tunn
neln har en längd på 33
37 m och fin
nns mellan Henriksdal och Sickla..
Tattb
bytunneln:

neln).
Bild 10. Tattbyttunneln (Errstavikstunn
å 131 m och finns mellaan Tattby occh Erstavikssbadets stattion.
Har een längd på
Tunn
neln har ett stort block som är säkkrat. Det finns vattenläcckage i tunn
neln som
bör ttätas. Tätnin
ng kan ske genom
g
att ggjuta en insllagsvall.
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2
2.7

El 750V

Konttaktledningeen matas med
m 750 V no
ominellt. Obelastat
O
ligg
ger spännin
ngen på
900 V
V. Kontaktlledningen har
h begränsn
ningar på grund
g
av att det är för få
likrik
ktare och gå
år ner på 50
00-600 V i äändarna. No
ormalt varie
erar spännin
ingen
mellaan 500 till 900
9 V.
Anläggningen matas
m
med 11
1 kV högspäänning vid Nacka-Sick
kla och Igelbboda.
Spän
nning matass till likrikta
are i Henrikksdal, Storän
ngen, Östvik och Igelbooda
Plats
Hen
nriksdal

Insttallations år
1976
6

Stor
rängen

1976
6

Öste
ervik

1976
6

Igelb
boda

1976
6

Ko
ommentar
r
Heenriksdal bö
ör bytas inoom 10 år.
Är inte lika så
årbar som övvriga
efttersom att det
d kommerr att
byg
ggas en ny i Slussen.
Sto
orängen börr bytas ut in
nom 2-3
år..
Össtervik har nytt
n
lik
kriktaraggregat men
lik
kspänningsb
brytarna är ffrån
194
40-talet. De kräver myycket
un
nderhåll. Lik
kspänningsbbrytarna
må
åsta ofta jussteras och bbytas ut
när de blir nöttta.
Un
nderhållsarb
betet kräverr
avsstängt spår.. Brytarna bbör
byttas ut inom 2-3 år
Igeelboda är uttbyggt för attt
förrsörja Neglingedepån.
Igeelboda är de
en som är m
mest
sårrbar om den
n går sönder
er och
bör av den anlledningen bbytas ut
ör ske inom 2-3 år.
förrst. Bytet bö

Tabeell 7. Likrikttare på Saltssjöbanan.
De befintliga lik
kriktarna ha
ar i dagslägeet reservdelsbrist, det råder
r
komp
petensbrist hos entreprenörerna o
och det finn
ns många he
emmagjordaa
lösniingar, följdeen kan bli attt de drabbaas av fel som
m ger långa driftstopp.
gården-Saltssjöbaden eleektrifieradees år 1913 occh sträckan
n
Sträcckan Stadsg
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Igelb
boda–Solsid
dan elektrifiierades 1914
4. Det är sam
mma anlägg
gning som aanvänds
än id
dag. Kontak
ktledningen har en förååldrad konsttruktion uta
an tillsatsröör som
inneb
bär en dålig
g strömavta
agning med stort slitagee vid utligga
arna och freekvent
med "bygelstudssar" vid strö
ömavtagarp
passager. By
ygelstudsar medför ljussbågar
med risk för ska
ador på strö
ömavtagare//kontaktled
dning men kan
k också in
nnebära
elekttriska problem för matn
ningsanlägggningar och
h fordon. Ko
ontakttrådeen byts
fortlö
öpande (10--20 år) och är en "försllitningsdeta
alj". Problem
met för Saltssjöbanan
är attt slitaget ärr mycket hög
gt (punktsliitage vid utlliggarna) villket ger en kkraftigt
sänk
kt livslängd för
f denna med
m nuvaran
nde kontakttledningsko
onstruktion
n.
ä varierand
de skick. En
n del är i bättre skick occh andra
Konttaktledningssstolparna är
är i sstort behov underhåll eller
e
utbyte. De finns geenerellt beh
hov av måln
ning och
att läägga på ett nytt
n ytskikt i gränssnitttet mellan stolpen
s
och den överstaa delen
av stolpfundameentet. Det kan
k även fin
nnas behov av
a stolpriktning och attt
försttärka fundam
menten.
Det h
har skett en
n del mindre
e byten i tun
nnlar och på
å några broar. Ca 20 % av
anlägggningen beedöms vara upprustad.. Övriga 80 % av anläggningen är i behov
av up
pprustning.
Konttaktledningeen bör bytas inom de n
närmaste årren, vilket in
nkluderar h
hängverk,
utligggare, frånsk
kiljare och kontaktledn
k
ningsstolparr. I begreppet hängverkk
inklu
uderas kontakttråd, bärrlina, bärtråådar och ev
ventuella andra ledninggar
(försstärkningslin
nor/kablar)) som hängeer mellan sttolparna.
Typ av underh
håll
Kostnad
K
pe
er år (kr)
Avhjjälpande underhåll
u
231
2 600
Före
ebyggande
e underhå
åll
3 234 100
Drifft
355
3 100
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
3 820 800
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)
93,3
9
Årlig
g kostnad
d per spårk
km
205
2 400
Tabeell 8. Årlig driftd
och un
nderhållsko
ostnad elanlläggningar för
f drivkrafft (år
2012
2)
Typ av underh
håll
Före
ebyggande
e underhå
åll
Drifft
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)

Ko
ostnad per
r år (kr)
234 300
4 119
1 400
4 353
3 700
100
0
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Årlig
g kostnad
d per spårk
km
234 000
Tabeell 9, Årlig driftd
och un
nderhållskosstnad Eleneergi nät (år 2012)

2
2.8

El 400V

Stadssgårdstunneln, Henrik
ksdalstunneeln och Tattb
bytunneln har
h föråldraade
armaaturer som bör
b bytas utt, de är utsliitna och felplacerade (armaturern
na är i
ögon
nhöjd och blländar, vilke
et inte är brra ur arbetssmiljösynpu
unkt). Det beehövs ny
kanaalisation, nyya kraftuttag
g och nya leedningar (by
yten från PV
VC till haloggenfritt).
Centtral vid tunn
nelmynning
g är i behov av byte i allla tunnlar.
Det ffinns behovv av att insta
allera ett nyytt övervakn
ningssystem
m för 400Vanlägggningar. Tvvärbanan har
h i dagslägget ett likna
ande system
m. Merparten
n av
elanlläggningar ska
s övervak
kas med systtemet. Syfteet med syste
emet är att kunna få
kontrrollfelrappo
orter, drifttiider och fjärrrstyrning av
a växelvärm
me. Det gerr också en
bättrre kontroll på
p underhålllsentrepren
naderna.
S
n har kvickksilverljuskä
ällor, vilka kommer
k
att sluta att
Stationerna på Saltsjöbana
säljas 2015 inom
m EU. Ljusk
källorna börr bytas ut tilll nya med LED–belysn
L
ning.
LED-- belysning är miljövän
nligare än aandra altern
nativ eftersom att de haar lång
brinn
ntid och låg
g energiförbrukningen. Alla ljuskälllorna bör vara
v
utbyttaa till
2015
5.
ntralerna på
å stationern
na är i behovv av byten på
p grund av
v att teknikeen är
Elcen
förålldrad och ko
omponenterrna är utslittna.


Kategorii 1: Elcentra
al i nytt tekn
nikhus. Mattar växelvärrme, signal, tele,
belysnin
ng(station occh tunnel) o
och övriga installatione
er. Aktuellt i
Henriksd
dal, Igelbod
da, Neglingee (två enhetter)



Kategorii 2: Ny elcen
ntral (i skåp
pform). Sam
mma som ka
ategori 1 meen i
mindre omfattning.
o
. Aktuellt i F
Fåfängan, Nacka,
N
Saltsjjö-Järla, Fissksätra,
Saltsjöba
aden och so
olsidan.



Kategorii 3: Enklare
e central i skkåpform förr signal och växelvärmee.
Aktuellt i Sickla, Lilllängen, Östtervik, Tipp
pen, Tattby, Erstaviksbaadet och
Ringvägeen.

I Igellboda bör det
d byggas ett gemensam
mt teknikhu
us för el, sig
gnal och telee.
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Konssekvenserna
a om byten av elcentraller inte gen
nomförs är att
a det blir ssvårare
att un
nderhålla, ökade
ö
kostn
nader, svåraare att få tag
g i reservdellar och ökad
d risk för
ström
mavbrott
ngen håller på
p att handlla upp ny vä
äxelvärme till
t spårväxllar.
Trafiikförvaltnin
Befin
ntlig växelvä
ärme är av föråldrad
f
teeknik med dålig
d
styrnin
ng och hög
energgiförbrukniing. Alla spå
årväxlar på Saltsjöbana
an som i dag
gsläget har
växellvärme bör uppgradera
as med ny vväxelvärme..
Ett n
nytt teknikh
hus bör bygg
gas i Neglingge eftersom
m den befinttliga inte klaarar
elsäk
kerhetskravven. Lämplig
gen byggs ettt gemensam
mt teknikhu
us för 750V
V, 400V,
signaal och tele. Signal
S
är i dagsläget
d
in
nstallerat i sttationshuse
et vilket är een
nack
kdel om det skulle bli en
n brand. Ettt nytt teknik
khus i Negliinge är intee med i
åtgärrdsplanen för
fö de närma
aste 15 åren
n.
Typ av underh
håll
Kostnad
K
pe
er år (kr)
Avhjjälpande underhåll
u
329
3 000
Före
ebyggande
e underhå
åll
323
3 900
Drifft
189 000
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
841
8 900
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)
49,6
4
Årlig
g kostnad
d per spårk
km
45
4 000
Tabeell 10, Årlig drift- och underhållsko
u
ostnad Elan
nläggningarr 400V (år 22012)

2
2.9

Sig
gnal

Saltssjöbanan är utrustad med
m reläställlverk av typ
p 59 och DSL
L ställverk ((eget
utveccklat relästä
ällverk av ty
ypen 59). Deet äldsta stä
ällverket är från 1974 ooch det
nyastte från 2006. Ställverk
k 59 är en brra och robust konstruk
ktion som noormalt
har een livslängd
d på 50 år elller mer.
Signaalsystemetss funktion är
ä att övervaaka och förh
hindra att ottillåtna röreelser
sker,, t ex stoppa
a tåg vid körrning mot ssignal i stopp, hindra rö
örelse om in
nte
flank
kskydd kan erhållas och
h hindra attt tåg kollideerar. Signalssystemet om
mfattar
manu
uella resp. automatiska
a
a funktioneer för tågväg
gsläggning. De automattiska
funkttionerna ha
ar införts för att effektivvisera trafik
ken. Utöverr manuell
tågväägsläggning
g kan trafiklledarna bl.aa. stoppställla signaler, spärra
s
spårlledningar sa
amt spärra växlar i önsskat läge.
I man
növersystem
met finns sp
pårplansbild
der där kon
ntinuerligt aktuell
a
inforrmation
om tåågens posittioner redov
visas, samt llistor med möjlighet
m
attt söka redaan
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inträäffade händeelser. För öv
vervakning av tågens tidtabellhåll
t
lning finns
funkttioner som kontinuerliigt beräknarr den aktueella avvikelsen mot turllistan.
Inforrmation om
m tågrörelserr lagras för uppspelnin
ng (Playback
k).
ä uppbyggt med reläeer för säkerh
hetskritiska funktionerr och till
Signaalsystemet är
viss d
del Simatic för ej säkerrhetskritiskaa applikatio
oner, placerrade i lokaleer på
utvallda platser utefter
u
bana
an. Informaationsöverfö
öring sker mellan
m
angräänsande
ställvverk via linjjeblock.
Sign
nalanläggn
ningar
Relä
äställverk
Relä
älinjeblock
k
Likr
riktare och
h batterier
r
Grän
nslägesko
ontakter (D
Danviksbrron)
Tabeell 11. Signallanläggning
gar på Saltsjjöbanan.
Plats
Slus
ssen
Hen
nriksdal
Nack
ka
Salts
sjö-Järla
Stor
rängen
Salts
sjö-Duvnä
äs
Igelb
boda

Ställv
verks typ
DSL sttällverk
Ställve
erk 59
DSL Sttällverk
DSL Sttällverk
DSL Sttällverk
DSL sttällverk
Ställve
erk 59

Antal
11
14
21
2

Installe
erat
1987
1988
1989
1996
2006
2006
1974

Negllinge
Ställve
erk 59
1981
Salts
sjöbaden
Ställve
erk 59
1981
Tabeell 12. Statio
oner med Signalställverrk

Kom
mmentar
Är i bra skick
Är i bra skick
Är i bra skick
Är i bra skick
Är i bra skick
Är i bra skick
Börr bytas ut dee
närmaste åren
Är i bra skick
Är i bra skick

Igelb
boda Signalsställverk bö
ör bytas ut d
de närmastee åren. Ställverket har rreläer av
gamm
mal typ som
m saknar resservdelar occh kablar bö
örjar bli utslitna. Ställvverket är
placeerat i station
nshuset (som har brun
nnit) och borde flyttas ut
u i ett eget
tekniikhus. Övrig
ga ställverk
k bör klara ssig fram till 2029 med mindre
m
undeerhållsåtgärrder. Tågled
dningscentraalen är i Neeglinge. Salttsjöbanan ärr helt
fjärrsstyrd och fjä
ärrstyrning
gssystemet h
heter Cactuss.
Plats

Antal

Helb
bommar

13

Platttformsbom
mmar

4
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Ljud
dsignalerin
ng

1

Ägov
vägssigna
alering

1

Tabeell 13. Fördeelning a vägskyddsanlääggningar på
å Saltsjöban
nan
Plats
Ty
yp
Installlerat
ko
ommentarr
Sjöm
manskyrka
an
He
elbommar
1987
Bö
ör byggas om
m (ingår
i Slussenproje
S
ektet)
Stor
rängen
He
elbommar
2006
Ärr i bra skickk
ndväg
stran
Salts
sjöduvnäs
s
He
elbommar
2006
Ärr i bra skickk
Krin
nglansväg
Sågttorp
elbommar
1983
Bö
ör bytas inoom 10 år
He
(Mo
orgonvägen
n)
Öste
ervik
He
elbommar
2002
Ärr i bra skickk
Fisk
ksätra
He
elbommar
2010
Ärr i bra skickk
ham
mnvägen
Igelb
boda
He
elbommar
Renoveerades Ärr i akut behoov av
(V1.V
V2,V3)
1974
by
yte inom 5 åår.
Sa
aknas reservvdelar
Negllinge Gärd
de
Lju
us och ljud
1981
Bö
ör bytas inoom 10 år
Negllinge (V1,V
V2)
He
elbommar
1981
Bö
ör bytas inoom 5 år.
Tors
svägen
Ga
amla reläer och
brrist på reserrvdelar
Nils-Sjögrens väg
He
elbommar/
Ärr i bra skickk
2001
speciallösningg
Ring
gvägen
He
elbommar
1983
Bö
ör bytas inoom 10 år
Salts
sjöbaden
He
elbommar
1982
Bö
ör bytas inoom 15 år
Salts
sjöprom
menaden
Tatttby
He
elbommar
1985
Bö
ör bytas inoom 15 år
Tabeell 14. Vägsk
kyddsanlägg
gningar på S
Saltsjöbana
an
Vägsskyddsanläg
ggningar som
m är tillverkkade i börja
an på 1980-talet börjarr vara
dåliggt skick och de bör byta
as ut inom 5 år. Vägsky
yddsanläggn
ningar från mitten
och sslutet av 198
80-talet börr bytas ut in
nom en 10-115 årsperiod
d. Om inte bbytena
sker kommer vä
ägskyddsanlläggningarn
na till slut att bli säkerh
hetsfarliga.
Vid E
Erstaviksbadet bör det byggas en vvägskyddsa
anläggning inom 5 år. D
Det är i
dagslläget en gån
ngfålla med
d ganska måånga som pa
asserar överr. Det räckeer
troliggtvis med attt bygga en enklare väggskyddsanlä
äggning.
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Bild 11. gångfålla vid Erstav
viksbadet.
Det b
bör genomfföras en utre
edning för aatt identifiera smitväga
ar utefter
Saltssjöbanan.
Det ffinns behovv av att geno
omföra en reenovering av
a spårledniingarna på
Saltssjöbanan. Det
D finns bla
and annat akkvariereläerr från 1940--talet som bbehöver
bytass ut.
ka bytas ut LED
L
ljuskälllor. Bytena sker allt efttersom att bbefintliga
Vägssignalljus sk
anlägggningar byyts ut.
b
av m
mindre underhållsåtgärd
der för sign
nal under
I övrrigt finns deet generellt behov
perio
oden fram tiill 2030.
Typ av underh
håll
Kos
stnad per år
å (kr)
Avhjjälpande underhåll
u
1 46
69 500
Före
ebyggande
e underhå
åll
4 55
59 900
Drifft
18 200
2
Tota
al drift och
h underhå
ållskostnad
d
6 04
47 600
And
del förebyg
ggande un
nderhåll (%
%)
75,6
6
Årlig
g kostnad
d per spårk
km
325 000
Tabeell 15, Årlig driftd
och underhållsko
ostnad signal kommun
nikation (år 2012)
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2
2.10

AT
TC

Saltssjöbanan sak
knar i dagslläget ATC. I början av 2000-talet påbörjadess det att
bygggas ett ATC--system på Saltsjöbana
S
an. På grund
d av teknisk
ka problem ooch att
instaallationen avv systemet drog
d
ut på ttiden besluttade SL att avbryta
a
proj
ojektet.
Den utrustning som installerades i pro
ojektet finnss delvis kva
ar i anläggniingen.
Det äär oklart om
m de går att nyttja den u
utrustning som
s
fortfarande är kvaar i
anlägggningen om
m ett nytt ATC-system
A
ska installeeras på Saltsjöbanan.
ATC anläggn
ning bör installeras för att höja säk
kerheten på
å banan.
En A
Föru
utsättningarr för ett nyttt ATC system
m på Saltsjö
öbanan bör utredas inn
nan ett
beslu
ut tas. Det fiinns flera parametrar ssom måste utredas,
u
bla
and annat
möjliigheten att få befintliga
a fordon goodkända i en
n ATC-anläg
ggning. Dett är också
viktiggt att hitta ett
e ATC-sysstem som ärr lämpligt fö
ör dagens ba
ana och sam
mtidigt
kan ffungera bra
a på den typ av bana och
ch trafik som
m kommer att
a finnas i
fram
mtiden.

2
2.11

Te
ele

Saltssjöbanan ha
ar fiberkabel från Slusssen till Saltsj
sjöbaden. På
å sträckan IIgelboda
till So
olsidan är det
d koppark
kabel. Kabelln är bytt på
å sträckan Igelboda–Taattby.
Nuvaarande fiberrkabel på Sa
altsjöbanan
n ägs av Stok
kab. Fiberkabeln fungeerar bra
så län
nge den får ligga kvar orörd.
o
Om d
det ska utfö
öras andra jo
obb som inn
nebär att
optok
kabeln måsste flyttas på
å måste äveen den bytass ut. Vid bytte av kanalissation
komm
mer fiberka
abeln att beh
höva bytas u
ut.
04 (livslängd
d ca 15 år). Det
Högttalare, försttärkare och styrsystem är bytt 200
befin
ntliga operativsystemett har minim
malt med fun
nktioner. Högtalarna h
har en
livsläängd på 25--30 år.
Det b
behöver installeras ett realtidssysttem på Saltssjöbanans stationer.
s
å Slussen, N
Nacka, Storä
ängen, Lillä
ängen och Iggelboda.
Det ffinns digitalla skyltar på
Till h
hösten 2013
3 ska det mo
onteras i Sicckla, Saltsjö
ö-Järla, Salttsjö-Duvnäss.
Fiskssätra, Neglinge, Saltsjö
öbaden och Solsidan. Digitala
D
skyltar ska ha
prato
orfunktion eller
e
automatiskt utrop
p. Informatiion ska vara
a såväl visueell som
audieell enligt RiiTill.
kor är i beh
hov av byte och
o kompleettering på Saltsjöbanan
S
n. Klockor ffinns på
Klock
13 avv 18 stationeer (Lillängen, Ringvägeen, Tattby, Erstaviksba
E
adet och Östtervik
saknar klocka). Det behövss 1 till 2 klocckor per stattion.
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Byte av Nätverk
k och router skulle behö
öva göras på
å stationern
na Igelbodaa till
Solsiidan.

2
2.12

Stationer oc
ch hållplattser

En in
nventering av
a statusen på stationeer och hållpllatser längss Saltsjöban
nan samt
Neglingedepån utfördes
u
un
nder decemb
ber 2010. Sllussen är ej inventerad
d
eftersom att Slu
ussen planerras att bygg as om. Grun
ndkonstruk
ktionerna påå
statio
oner och hå
ållplatser ärr generellt b
bra. För att upprätthålla
u
a dagens staandard
krävss endast miindre reinve
esteringar, u
underhåll av
v ytskikt och mindre
instaallationsarbeten. Uppru
ustning kom
mmer även att
a ske inom
m ramen förr
tillgäänglighetsåttgärder. Dett behöver gö
öras tillgänglighetsåtgä
ärder på allla
statio
oner och hå
ållplatser. Det
D finns beh
hov att se öv
ver gångtun
nnlar, gångvvägar,
trapp
por och platttformar. Det finns äveen behov av att se över information
nssystem
och b
biljettförsäljjning.
De pågår en utreedning för att
a ta fram fförslag på mindre
m
reinv
vesteringar
statio
onshus med
d syfte att minska
m
akut a underhålllsåtgärder. Utredning
U
kkommer
att vaara färdig tiill sommare
en.
Slusssen station::

Bild 12. Slussen station
Typ av plattfo
orm
Sido
oplattform
m

Matterial
Fyllnadsplattfo
orm
(bettongplattor))

Bre
edd (m)
t 3,3
2,2 till

Längd (m
m)
105

f
hyressgäster som
m har affärsv
verksamhet.
Slusssen har ett flertal
Det k
kommer attt byggas en ny tvåspårssstation i ny
ya Slussen in
nom ramen
n för
Stock
kholms stad
d stora omb
byggnad av S
Slussen.
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Henrriksdal statiion:

Bild 13. Henrikssdal station
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Bredd (m
m)

Län
ngd (m)

Sidoplattform öst
ö
Sidoplattform väst
v

Träädäck (trästoomme)
Fyllnadsplattfoorm
(asffaltsbeläggnning)

1,5
2,5

105
105

Statioonen är en mötesstation
m
n med två sspår. Station
nen ligger nära Danvikssbron.
Det ffinns inget stationshus
s
i Henriksdaal.
Sicklla hållplats:

Bild 14. Sickla hållplats
h
Typ av plattfo
orm
Matterial
Sido
oplattform
m
Trädäcck (trästomm
me)
platsen är i närhet till Sickla
S
köpkv
kvarter.
Hållp
Nack
ka station:

Bredd
B
(m)
1,4 till 2,7

Län
ngd (m)
105
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Bild 15. Nacka station.
Typ av plattfo
orm

Material

Br
redd (m)

Längd (m
m)

Sidoplattform norr
n

Fy
yllnadsplattfform
(assfaltsbelägggning)
Trä (Stålstom
mme)

2,5
5

105

1,5
5

105

Sidoplattform syd
s

Stationen är en mötesstatio
on med två spår för tåg
gmöten och ett tredje
uppsställningssp
pår för arbettsfordon. I n
nuläget har inte station
nen full
tillgäänglighet. Det
D måste by
yggas en hisss på station
nen för att kunna
k
säkerrställa att
statio
onen är tillg
gänglig oavssett hur maan trafikerarr plattforma
arna.
Stationen är i nä
ärhet till Sicckla köpkvaarter. Bebyg
ggelsen i Na
acka består ttill stor
del aav villaområ
n butik
åden och flerfamiljshuss. Hyresgästter i Station
nshuset är en
med barnkläderr och en resttaurang
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Saltsj
sjö-Järla sta
ation:

Bild 16. Saltsjö-J
Järla Statio
on
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Mitttplattform

Fylllnadsplattfoorm 4,4 tilll 6
(beetongplattor))

Bred
dd (m)

Längd ((m)

155

delen Järla sjö. Plattformen har en
n besvärlig trappa
Stationen liggerr nära stadsd
som går ner i en
n tunnel und
der järnvägeen. Stationeen är i dagslläget inte til
illgänglig.
Det sskulle behövva byggas en hiss vid p
plattformen för att ge fu
ull tillgängliighet.
Hyreesgäster i sta
ationshusett är trafikskkola, en butiik-Ateljé och
h en kiosk
Lillängen hållpllats:

Bild 17. Lillängeen hållplats..
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Bred
dd (m)

Sidoplattform öst
ö

Fylllnadsplattfoorm 2,6-3,2
(asffaltbeläggniing)

Längd (m)

135

platsen är i närhet av köpcentrat
k
N
Nacka Forum och ligge
er vid ett äld
dre
Hållp
bostaadsområde som byggde
es under 19
930-talet.
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Storä
ängen statiion:

Bild 18. Storäng
gen station
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Läng
gd (m)

Sidoplattform norr
n

Trädäck (stålsstomme +
träästomme)
Trä (stålstomm
me +
förrlängning trrästomme)

1,5

105

1,5

105

Sidoplattform syd
s

Statioonen är en mötesstation
m
n med två sspår. Station
n ligger närra ett bostaddsområde
med drygt 150 villor.
v
Hyressgäster i staationshuset är
ä en hyresb
bostad och eett
kontoor.
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Saltsj
sjö-Duvnäs station:

Bild 19. Saltsjö-Duvnäs stattion
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Län
ngd (m)

Sidoplattform norr
n
Sdop
plattform syd

Trädäck (stålsstomme)
Trädäck (stålsstomme)

2,4
1,5-2,4

105
105

Stationen är en mötesstatio
on med två spår. Ur tilllgänglighetsssynvinkel ssaknas
det aangöring i närheten
n
av station. Hyyresgäster i stationshus
s
set är hyresbbostad,
restaaurang och två
t butiker.
ats:
Österrvik hållpla

Bild 20. Östervik hållplats
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Län
ngd (m)

Sidoplattform öst
ö

Trädäck (stålsstomme +
träästomme)

1,9 - 2,1

105

Hållp
platsen ligger vid en mindre
m
ort m
med en del äldre bebygg
gelse. Statioonshuset
är saammanbygg
gt med likrik
ktarstationeen.
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Fiskssätra hållpllats:

Bild 21. Fisksätrra hållplats
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Bred
dd (m)

Sidoplattform

Fylllnadsplattfoorm 2,5
(asffaltbeläggniing)

Längd (m)

110

Hållp
platsen är vid
v en tätortt med höghu
us. Hållplattsen flyttade
es till sin nu
uvarande
platss under tideen då bostad
dshusen bygggdes på 70-talet.
Igelb
boda station
n:

Bild 22. Igelbod
da station
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m)

Län
ngd (m)

Mitttplattform

Trädäck (stålsstomme +
träästomme)

3,0

144
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Stationen är en mötesstatio
on med två ttågspår. Deet finns möjjlighet till
B
till tåg
g som ska tilll Solsidan sker
s
på den
n här station
nen.
tretåågsmöten. Byten
Området är ett bostadsomr
b
råde. Station
nshuset harr brunnit occh har av deen
anled
dningen ing
ga hyresgästter. Det påggår en utred
dning huruv
vida stationsshuset
ska b
byggas upp igen eller in
nte.
Negllinge Station:

Bild 23. Negling
ge station
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Br
redd
(m
m)

Längd
(m)

Sidoplattform norr
n
Sdop
plattform syd

Trää
Fy
yllnadsplattfform
(A
Asfaltbeläggnning)+helt i
bettong+ trädääck (stålstom
mme +
träästomme)

1,2
2 - 2,2
2,1 – 3.0

95
105

Neglinge är en mötesstation
m
n med två ttågspår. Vid
d denna stattion ligger bbanans
tågleedningscenttral och dep
på där vagnaarna förvara
as och är på
å service. I
statio
onshuset ärr tågledning
gscentralen inrymd. Hy
yresgäster i stationshusset är
Arrivva (personallokaler) occh ett gatukö
ök.
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Ring
gvägen hållp
plats:

gen hållplatts
Bild 24. Ringväg
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Läng
gd (m)

Sidoplattform

Trädäck (stållstomme +
träästomme)

2,6

106

mpen på hållplatsen måste byggas o
om för att säkerställa tillgängligheeten.
Ram
Saltsj
sjöbadens station:

baden statio
on (bild tageen innan jan
nuari 2013))
Bild 25. Saltsjöb
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Sidoplattform norr
n
Sdop
plattform syd

Beetong
Trädäck (trästtomme)

2,5
2,5

Län
ngd (m)

110
110

e sidoplattform i trä. S
Stationen ärr en ändstattion med tvvå
Det ffinns även en
tågsp
pår. Rampen på station
nen måste b
byggas om för
f att säkerrställa
tillgäängligheten. Hyresgäster i stationsshuset är en
n hyresbosta
ad och ett K
Kafé
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Tippen hållplatss:

Bild 26. Tippen hållplats
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m)
(

Längd (m
m)

Sidoplattform öst
ö

Trädäck
(trrästomme)

1,5

105

platsen är på
p Saltsjöbanans grenb
bana Igelbod
da-Solsidan
n och ligger vvid
Hållp
Saltssjöbadens ceentrum. Rampen på håållplatsen måste
m
byggas om för attt
säkerrställa tillgä
ängligheten.
Tattb
by hållplatss:

Bild 27. Tattby hållplats
h
Typ av plattfo
orm

Ma
aterial

Bredd
B
(m)

Längd (m)

Sidoplattform

Bettong +
Fyllnadsplattfoorm
(asffaltsbeläggnning)

2,1
2

80

Hållp
platsen är på
p Saltsjöbanans grenb
bana Igelbod
da-Solsidan
n.
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Ersta
aviksbadet hållplats:

Bild 28. Erstavik
ksbadet hålllplats
Typ av plattfo
orm

Mate
erial

Bredd (m)

Sidoplattform

Beton
ngdäck
2,5
(stålsstomme+träästomme)

Läng
gd (m)

80

platsen är på
p Saltsjöbanans grenb
bana Igelbod
da-Solsidan
n. Det finns ett
Hållp
villao
område i nä
ärheten av stationen.
s
Sttationen lig
gger i närhet av badplattsen vid
Erstaaviken. Hålllplatsen är inte
i
tillgängglig i dagslä
äget. Det må
åste byggas en ramp
för attt få den tilllgänglig.
Solsiidan hållpla
ats:

Bild 29. Solsidan
n hållplats
Typ av plattfo
orm

Material

Bredd (m
m)

Läng
gd (m)

Sidoplattform öst
ö

Trädäck (stålsstomme)

2,1

70

Hållp
platsen är slutdestinatiion på Saltssjöbanans grenbana Ige
elboda-Solssidan.
Vid h
hållplatsen finns
f
det ett villaområd
de. Hyresgä
äster i statio
onshuset är en
restaaurang ett gatukök

38(64)
ekt och upphandling
Proje
Progrram
Progrram Slussen

RAPPORT
R
2013-05-07
2
Version
V
1.0

Dia
arienummer

SL
L-2012-0371
10
Inffosäk. klass

K1
1 (Öppen)

mal årlig underhålllskostnad
d
Norm
Undeerhållskostn
naden för sttationer, håållplatser occh stationshus beräknass ligga
på en
n jämn nivå
å kring 1-1,5 mnkr/år u
under de kom
mmande 15 åren.

2
2.13

Bu
uller

Det äär problem med buller utefter ban
nan. Trafikfförvaltninge
en har fått
föreläggande frå
ån Nacka ko
ommun att åtgärda bulllerproblem
men på vissaa
delstträckor.
Bulleer och vibra
ationer kan komma
k
från
n kontakten
n mellan hju
ul och räls vvilket ger
rulln
ningsljud. Bullret
B
kan även
ä
komm
ma från moto
orer, kraftöv
verföring, vväxlar,
luftk
konditioneriing. Fordon
nens aerodyynamiska eg
genskaper, fordonens
f
brom
mssystem occh vagnsdelar som är lö
ösa och skra
amlar påverrkar också
bulleernivåerna.
Geneerellt kan man
m dela upp
p det i följan
nde interva
all:
 mindre än
ä 30 km/tiim: motorlj udet domin
nerar
 30–300 km/tim: ru
ullningsljud
det dominerrar
Natu
urvårdsverk
ket har bestä
ämt bullerriiktvärden fö
ör järnväg.
Följaande riktvärrden för traffikbuller bö
ör normalt inte överskrridas:
 30 dBA ekvivalentn
e
nivå inomhu
us
 45 dBA maximalniv
m
vå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentn
e
ivå utomhu
us (vid fasad
d)
 70 dBA maximalniv
m
vå vid uteplaats i anslutn
ning till bosstad
Vid ttillämpning av riktvärd
dena ska hän
nsyn tas tilll vad som ärr tekniskt m
möjligt
och eekonomisktt rimligt. I de
d fall utom
mhusnivån in
nte kan reduceras till n
nivåer
enliggt ovan, till exempel
e
i sttora tätorteer med stadssstruktur, bör
b inriktnin
ngen
vara att inomhu
usvärdena in
nte överskriids.
För aatt uppnå en
n maximaln
nivå på 70 d
dBA vid utep
platser efterr Saltsjöban
nan
komm
mer det att behöva byg
ggas totalt cca 11 km skä
ärm. Det kan
n även finnaas behov
av an
ndra åtgärder t.ex. stab
bilare mur, iinglasad uteeplats eller fönsteråtgäärder.
Radh
husen på Ga
amla skolvä
ägen samt fllerbostadsh
husen på Rin
ngvägen om
mfattas
inte i beräkning
garna efterso
om att TF ö
överklagat bygglovet
b
till Länsstyrellsen på
grun
nd av bullerp
problemen vid
v Saltsjöb
banan.
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Det äär en hastig
ghetsnedsätttning till 40
0 km/h på sträckan
s
Salltsjö-Järla ti
till
Storäängen pga buller.
b
Den hastighetsn
h
nedsättningen kommerr troligtvis bbehöva
vara kvar även efter
e
det att bulleråtgärrder är geno
omförda.
s
bu
ulleråtgärdeer på befintliga fordon.. Det
I utreedningen har det inte studerats
föresslås att göra
as i fördjupa
ade bulleruttredningar.

2
2.14

Tilllgängligh
het

Måleet för tillgän
nglighetsarb
betet är att S
SL:s allmän
nna kollektiv
vtrafik ska vvara det
mestt attraktiva resealternativet för ressenärer med
d funktionsn
nedsättninggar.
Tillgäängligheten
n ska vara så
å god att fleer resenärerr med funktionsnedsätttningar
aktivvt väljer den
n allmänna kollektivtra
k
afiken framfför andra fä
ärdsätt, som
m t.ex.
färdttjänst. Nuva
arande lång
gsiktig tillgäänglighetspllan gäller mellan
m
åren 2201120211. SL har äveen tagit fram
m en handliingsplan förr tillgänglighet 2011-20
013.
Utövver dessa do
okument tilllkommer RiiTill - SL:s riktlinjer
r
förr äldre och
resen
närer med funktionsne
f
edsättning.
n på Saltsjöb
banan är geenerellt dåliig. Det behö
över göras åt
åtgärder
Tillgäängligheten
på i p
princip alla stationerna
a.
aste åren ko
ommer det i första hand att genom
mföras åtgärrder av
Undeer de närma
typen
n ”enkelt avvhjälpa hind
der ”. Med eenkelt avhjä
älpta hinder avses sådaana
hinder som med
d hänsyn tilll nyttan av åtgärden occh förutsättningarna påå platsen
ga att avhjällpa. De eko nomiska ko
onsekvenserrna får inte bli
kan aanses rimlig
orim
mligt betunga
ande för fasstighetsägarren, lokalhå
ållaren eller näringsidkkaren.
mråden på Saltsjöbana
an som kom
mmer att åtg
gärdas är nivåskillnadeer,
De om
kontrrast- och va
arningsmark
keringar, skkyltning och
h ljudmiljö, bristande eeller
bländ
dande belyssning, balan
nsstöd (ledsstänger), fasst inredning
g (t.ex. att
papp
perskorgar inte
i
ska placceras i ledsttråk).
Inom
m några år kommer
k
dett att behövaa göras mer omfattande
e åtgärder fö
för att
förbäättra tillgän
ngligheten eftersom att full tillgäng
glighet ska vara
v
uppnåt
ått år
2020
0 enligt RiT
Till. Det kan t.ex. vara b
behov av attt bygga ramper och hisssar.
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2
2.15

Ne
eglinge De
epå

ge station occh depå
Bild 30: Negling
Neglinge depån är byggd i början
b
av 19
900-talet occh är ombyg
ggd i etappeer. Idag
bedö
öms anläggn
ningen vara i slitet men
n funktionelllt skick. Ettt flertal
undeerhållsåtgärrder behöver dock utförras de komm
mande fem åren däriblland
utvän
ndig målnin
ng av fastigh
heten och m
mögelsaneriing i tvättha
allen.
I daggsläget finnss inget som tyder på attt några störrre ombyggnationer elller
renovveringar avv stomkonstruktion elleer tak är nöd
dvändiga fö
ör att upprättthålla
dageens standard
d i 15 år.
I anläggningen genomförs
g
enklare und
derhåll av fo
ordon, tvätttning av ford
rdon och
nattu
uppställning
g. Neglinge depån är in
nte anpassa
ad för moderrnt underhååll av
järnvvägsfordon. Det går barra att hanteera en vagn i taget vid boggiunderh
b
håll
nen kan
(vagn
nsparen må
åste tas isär)) vilket krävver mycket hantering
h
in
nnan fordon
tas in
n i verkstad
den. I verksttaden går deet bara att ly
yfta en bogg
gi i taget villket gör
att un
nderhållet blir
b ineffekttivt. Det harr tidigare id
dentifierats i arbetsmiljjön på
grun
nd av att byg
ggnaden intte är anpasssad för dageens verksam
mhet, men
nuvaarande verksamhetsutö
övare har in
nte påtalat några
n
akuta åtgärdsbeh
hov.
Depååanläggning
gen i Neglin
nge är nedslliten vad avsser infrastru
ukturen (t eex
kontaktledning,, spår, slipra
ar, ballast o
och växelma
aterial). Und
der senare ttid har
gar skett i vä
äxlar och sp
påravsnitt p.g.a.
p
att anlläggningen gett vika.
flera urspårning
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Åtgärder i form av olika aku
utinsatser ssom t ex. ko
omplettering
g med spårh
hållare är
bådee kostsamma och kortvariga, undeer 2010 har ett flertal slliprar bytts ut på
banggården och det
d har även
n skett byteen av strateg
giskt viktiga
a växlar.
derhåll
Drifft och und
Norm
mal årlig un
nderhållskosstnad:
Uppsskattad kosttnad för pla
anerat undeerhåll är ca 500
5 kkr/år
Försttärkt årlig underhållsk
u
kostnad:
Måln
ning, mögelsanering ko
ostnad ca 50
0 kkr/år de närmaste fe
em åren

2
2.16

Fo
ordon

Ford
donen, ombyyggda tunne
elbanevagn
nar, är i par, C10 är mottorvagn och
h C11 är
manö
övervagn. STH
S
är 70 km/h på befi
fintliga vagn
nar. Maxhasstighet är 755-80
km/h
h. Fordonen
n har enkel och robust elektronik. Traktionsu
utrustning äär av
typen
n mekanisk
kt pådrag.
Ford
donen har ga
anska nyligtt genomgåttt en renoveering.
Vid rrenoveringeen utfördes följande stö
örre åtgärdeer:
•
Ko
orrosionsarb
bete
•
Installation av
v AC i hytteen
•
v nya trefass motorer i hjälpsystem
h
met
Installation av
•
Mo
oderniserin
ng av hjälpkkraft till 3 fa
as och ny ma
atning till bbelysning
•
Om
mlackering
Ford
donen är i brra skick och
h har en braa driftsäkerh
het. De bedö
öms kunna hålla i
10-15
5 år till. Förr att garante
era maximaal livslängd är
ä det är vik
ktigt att följja
befin
ntlig underh
hållsplan.
En avv bristerna med fordon
nen är att dee är en äldrre konstrukttion som haar dålig
komffort och gen
nererar myccket buller. V
Vagnskonsttruktion är ”skramlig” och
hjuleen är helgjutna och storra, vilket kaan medverk
ka till ökade bullernivåeer.
nnan brist på
p fordonen
n är att de in
nte är konsttruerade förr att konstaant vara
En an
utom
mhus vinterttid (konstru
uerade för tu
unnelbanan
n).
Typisska vinterprroblem:
• Dörrarna har en sprringa längstt ner där sm
muts, snö occh is får dörrrarna att
kärva
• Trycklufftskopplinga
ar fryser fasst
• Vagnsko
oppel fryser fast
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•
•

Drivs av likströmsm
motorer som
m är känsliga för snö
Bromsbllock fryser fast
f

Reseervdelstillgå
ången är rela
ativt god. R
Reservdelar inhämtas bland annat från C6
vagn
nar som bytss ut på tunn
nelbanelinjeerna. En dell reservdelar nytillverkkas på
mekaaniska verk
kstäder i närrområdet.
åll och revissioner görs i Neglinge depån
d
och ty
yngre under
erhåll och
Lättaare underhå
revissioner görs av
a TBT (Enttreprenören
n för fordon
nsunderhålll).
t
et på fordon
nen. Med ta
anke på att ffordonen
Det äär i dagslägeet inte full tillgänglighe
måstte bytas ut inom en 10--15 årsperiood bör man åtminstone
å
rusta upp ffordonen
till en
n minimista
andard för tillgänglighe
t
et. Det bör finnas konttrastmarkerringar,
visueell och audieell informattion och plaats för rullsttol.
Även
n om fordon
nen bedömss kunna hållla de närma
aste 10-15 årren finns deet fyra
viktigga skäl att påbörja
p
arbe
etet med attt hitta ersätttningsfordo
on:
 Befintlig
ga fordon ärr av ålderdo
omlig teknik
k som redan
n är utgångeen. Även
om fordo
onen teknisskt och teoreetiskt kan hålla
h
igång i 15 år till ärr risken
stor att blir
b det prob
blem på om
mråden vi ida
ag kanske in
nte har iden
ntifierat
 Ett effek
ktivt sätt att reducera b
buller efter hela
h
banan är
ä att sätta iin
moderna
are fordon som
s
är tystaare
 Attraktivvitet, för attt möte upp een ökad ressandeutveck
kling bör kvvalitet
och kom
mfort såsom moderna fo
ordon beakttas
 Fordonsbrist, ambittionen att fö
örtäta trafik
ken kräver fler
f fordon. Det är
i
för att
a bygga om
m redan
då bättree att fasa in mer moderrna fordon istället
föråldrad
de tunnelba
anevagnar ttill C10/11
Då am
mbitionen är
ä att Saltsjöbana långssiktigt ska finnas
f
kvar är det rimliigt att det
parken.
startas en utredning för attt undersökaa möjligheteerna att förn
nya fordonsp
Det k
kan finnas andra
a
altern
nativ än att köpa helt nya
n fordon. T ex kan deet finnas
lämp
pliga begagn
nade fordon
n som kan aanpassas tilll Saltsjöbanans förutsät
ättningar.
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2
2.17

Trimningsåttgärder

I pro
ojektet har det
d genomfö
örts en simu
ulering för att
a se om de
et går att kööra med
tätarre trafik. I ettt första ske
ede gjordes det tidtabeller (grafer)) med olika
alternativ på 10 och 15 min
nuters trafikk. De visar sig att 15 min
nuters trafik
ik är ett
sämrre alternativv än 10 minuters trafikk beroende på
p att tågmö
ötena vid 155
minu
uters trafik kommer
k
miindre gynnssamt utifrån
n befintliga mötesmöjliigheter.
Invessteringskosstnad för 15 minuters trrafik är min
nst lika hög eller högre jjämfört
med 10 minuterrs trafik.
uvnäs –
För 110 minutersstrafik är de
et framförall
llt det långa
a enkelspåre
et Saltsjö-Du
Igelb
boda med en
n körtid på 8-9 minuteer (inkl. upp
pehåll i Fisk
ksätra och Ö
Östervik)
som begränsar banans
b
kapa
acitet. Ett n
nytt mötessp
pår behövs därför på stträckan.
Det sskissades på
å tidtabellerr med möteesspår enderra i Fisksätrra eller Östeervik.
Det ssom talar fö
ör Fisksätra är att det äär en stor sta
ation, där tå
ågen ändå m
måste
göra ett relativt långt uppeh
håll för traffikutbyte. Östervik är däremot
d
en aav de
allra minst utnyyttjade hållp
platserna, m
men ligger mera
m
optima
alt mellan
föreggående och nästkomma
ande mötessstation.
Utred
dningen vissar att det fiinns goda m
möjligheter att
a förtäta trafiken på SSaltsjöbanaan med måtttliga investe
eringar. Meed tiominutterstrafik få
ås än 50%
kapaacitetsöknin
ng i sittplatser även om
m tågen i rusningstid förrkortas från
n sex
vagn
nar till fyra, varför vagn
nbehovet intte blir större för 10 min
nuterstrafikk än för
15 m
minuters.
Nödvvändiga åtg
gärder för 10
0 minutersttrafik är:
• M
Mötesstation
n i Fisksätra
a eller Österrvik
• U
Utöka vagnp
parken med
d 4-8 vagnarr
• V
Viss hastighetshöjning på delsträckkor. Vilka delsträckor
d
som
s
är kritiiska
b
beror på vilk
ket trafikupplägg ska kköras på ban
nan och var den nya
m
mötesstation
nen placera
as.
Hasttighetshöjniingen kan åstadkommaas med en kombination
k
n av några aav dessa
åtgärrder:
• B
Byte till växllar som tillå
åter högre h
hastighet i avvikande
a
sp
pår
• H
Högre hastig
ghet genom
m justering aav spårgeom
metri
• H
Högre hastig
ghet vid infa
art på vissaa stationer genom
g
ATC
• S
Samtidig inffart på vissa
a stationer ggenom skyd
ddsväxlar elller ATC
• L
Lägga ner nå
ågon eller några
n
av de minsta hålllplatserna.
• S
Skip-stop tå
åg
• H
Högre acceleeration genom motorerr i alla vagn
nar och försttärkt elmatn
ning
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de möjlighetter och poteentiella prob
blem ur kap
pacitetssynp
punkt.
ATC skapar båd
Med ATC kan man
m höja hasstigheten viid infart mo
ot vissa statiioner och til
illåta
samttidig infart med
m bibehå
ållen säkerh
het, vilket ärr mycket positivt. Det äär
avgörande att deen genomsn
nittliga hasttigheten intte sänks närr ATC införss, annars
kan eeffekten bli att inte enss dagens tid
nheter
dtabell kan köras.
k
Här finns
f
erfaren
från ATC-införa
andet på Lid
dingöbanan
n och Roslag
gsbanan som
m måste tass till vara
för attt resultatett ska bli lyck
kat.
Det m
måste även göras en uttredning om
m i vilken grrad kapacite
eten i
krafttförsörjning
gen klarar av
v ökad trafiik på banan
n. Kraftförsö
örjningen äär
begräänsad av avvståndet me
ellan likriktaarna och sty
yvheten i ko
ontaktlednin
ngsnätet.
Krafttförsörjning
gssystemet är i grunden
n byggt för 1500V vilke
et innebär aatt det är
klenaare ledningssareor. Om det finns m
mer behov av
v kraftförsö
örjning vid ttätare
trafik
k måste dett utredas vilka åtgärderr som ger bä
äst effekt för att öka
kapaaciteten i kra
aftförsörjningssystemeet.
För aatt få en upp
pfattning om
m vilka reseenärseffekteer en föränd
dring av tidttabellen
från 20- till 10-m
minuter trafik ger har een resandea
analys utförrts. Analysen
en har
jämfö
fört 10 och 20
2 minuterss trafik med
d den folkmängd som beräknas
b
fin
nnas i
områådet år 2030
0.
p att antale
et påstigand
de mellan kl
k 6-9 en vin
nter vardag öökar från
Analyysen visar på
5710 till 7540 viid 10 minuters trafik, vvilket är en ökning
ö
med
d 32%. Om
beräk
kningen gen
nomförs me
ed tunnelbaanan till Naccka inräkna
ad ökar antaalet
påstiigande från 5560 till 72
250, vilket äär en ökning
g med 30%.. Resultatett från
analyysen påvisar att antalett påstigandee ökar väsen
ntligt med en
e tätare traafik på
Saltssjöbanan bå
åde med elle
er utan en tu
unnelbana i Nacka.

2
2.18

På
ågående aktiviteter på TF:s se
ektion Lok
kalbana

Sektiion Lokalba
ana driver ett projekt ”K
Kortsiktiga åtgärder fö
ör att upprättthålla
säkerrheten på SB”
S som arbetar med attt ta fram fö
örslag på åtg
gärder som
förbäättrar säkerrheten på Sa
altsjöbanan
n. Åtgärder som
s
är iden
ntifierade ärr bl a
skyddsväxlar i Storängen
S
och Saltsjö-D
Duvnäs, infö
öra linjeblockering Igeelboda till
Solsiidan och attt installera rödljuslarm
r
m i Cactus. Åtgärderna
Å
beräknar
b
m
man att
geno
omföra 2013
3 (alternativ
vt 2014) berroende på hur
h komplicerat det är aavseende
mark
klösen och geotekniska
g
a förhålland
den. Kostnad
den beräknas till 5-10 m
mkr
beroeende vilka åtgärder
å
som
m krävs.
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Lokaalbana planeerar att göra
a en större o
ombyggnad
d av Igelbod
da. I arbetett
planeeras det bytte av spår, spårväxlar
s
o
och kanalisa
ation. Kostn
naden för
ombyyggnaden är
ä beräknad till 10-15 m
mkr beroend
de på omfatttning.

2
2.19

An
ngränsand
de projektt

Stock
kholms stad
ds Slussenprojekt är att
tt angränsan
nde projekt som påverkkar
Saltssjöbanan i högsta
h
grad.. Det påverkkar Saltsjöb
banans trafik
k eftersom aatt
statio
onen inne vid
v Slussen kommer
k
attt vara stäng
gd under hela byggtiden
n (20142019
9/2020). Deet är inte kla
arlagt i dagssläget var Saltsjöbanan
n kommer sttanna
undeer tiden som
m byggnationerna pågåår. Staden occh TF har sttuderat ett
proviisoriskt lägee vid Londo
onviadukten
n, men lösniingen är svå
år rent tekn
niskt. Det
är möjligt att deet måste till en lösning där tågen stannar vid Henriksdals
H
s station
byte till busss in till Slusssens bussteerminal skeer.
där b
De sttörre investteringsarbetten som plaaneras på Sa
altsjöbanan bör samord
dnas
med byggnation
nerna av Slu
ussen. Det äär speciellt viktigt
v
på de
en del av strräckan
som kommer attt vara stäng
gd under byyggnationen
n av nya Slussen.
Det p
planeras äveen en förlän
ngning av Tv
Tvärbanan frrån Sickla udde
u
till Sickkla
statio
on där en geemensam plattform
p
förr Saltsjöban
nan och Tvä
ärbanan anoordnas
för b
byte mellan banorna.
b
Under
U
byggtiiden för förllängningen av Tvärban
nan
mer det att behövas två
å trafikstop
pp på totalt fyra
f
veckor under
komm
somm
mar/höst 20
014 på Saltssjöbanan i aanslutning till
t Sickla. Det
D är viktiggt att det
sker en samplan
nering av åtgärderna påå Tvärbanan och Saltsjjöbanan.
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3

Upprrustning
gsbehov
v Saltsjöbanan 2014-202
2
29
3
3.1

Öv
vergripand
de funktio
on fram tilll 2029

Undeer perioden
n 2013-2030
0 bör banan
n lyftas till en
e normalstandard för att
kunn
na upprätthåll drift- och säkerhetsskrav. Med normalstan
n
ndard menaas en
banaa där merpa
arten av alla
a underhållssåtgärder gö
örs förebygg
gande. Det bbör inte
finnaas provisoriiska lösning
gar som krävver extra in
nspektioner eller förstärrkt
undeerhåll. Det bör
b finnas tillgång
t
till rreservdelar på alla dela
ar av anlägggningen
som är koppladee till person
n- och driftssäkerhet. Deet bör inte finnas
f
delarr eller
systeem i anläggn
ningen som
m passerat teeknisk eller ekonomisk
k livslängd (ttid då en
nyinvvestering ärr mer lönsam
m än fortsaatt drift och underhåll)..
De delar som ha
ar eller kom
mmer att passsera teknissk eller ekon
nomisk livsllängd bör
bytass ut under perioden.
p
Fö
örsta priorittet har åtgä
ärder som ärr säkerhets-- och
driftp
påverkandee inom tidsintervallet 0
0-5 år, andra prioritet har
h åtgärderr som är
säkerrhets- och driftpåverka
d
ande inom p
perioden 5-10 år och trredje priorittet har
åtgärrder som ärr säkerhets- och driftpååverkande in
nom period
den 10-15 årr eller har
en övvrig orsak (tt ex ekonom
misk livslänggd).
ntliga fordon kommer att
a trafikeraa banan und
der merpartten eller hella
Befin
perio
oden 2013-2
2029.
keras mer eller
e
mindree hela period
den med elller utan län
ngre
Banaan kan trafik
trafik
kstopp bero
oende på villken strateggi som väljs för hur en eventuell
e
upprrustning ska
a genomföra
as. Ett alterrnativ är attt stänga ban
nan i 6 mån
nader och
göra alla åtgärdeer som kräv
ver tid i spårr under den
n tiden. Ett annat altern
nativ är
att gö
öra flera sto
opp på ett par
p månaderr under flerra somrar occh genomfööra alla
åtgärrder som krräver tid i sp
pår. Ett tred
dje alternatiiv är att gen
nomföra åtggärderna
undeer en längree tid med må
ånga kortarre trafikstop
pp.
eringen
Det aarbetet som
m kommer attt kräva ett längre trafiikstopp är bytet/renove
b
av Daanviksbron. Tiden för trafikstopp
t
är beroend
de av hur arb
betena kom
mmer att
geno
omföras. Meed god plane
ering och an
nvändande av t.ex. berredskapsbrooar under
bygggnationstideen borde sto
opptiden ku
unna minim
meras till någ
gra veckor.
Om aalla åtgärdeer genomförrs enligt föreeslagen förv
valtningspla
an bör anlägggningen
fungeera under en
e 40-60 årss period utaan att det up
ppkommer några extraa behov
av in
nvesteringarr som avvike
er från norm
malt reinvessteringsbeh
hov. Som noormalt
reinvvesteringsbeehov räknass större und
derhållsåtgä
ärder och by
yten av systtem och
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komp
ponenter so
om har uppn
nått tekniskk livslängd. Exempel ka
an vara brom
målning,
broissolering, stä
ällverksbyte
en, vägskydd
dsbyten, spårbyten och
h spårväxelbbyten.
Danvviksbron bö
ör få en livsllängd på 40
0-120 år berroende på viilka åtgärdeer som
komm
mer att gen
nomföras. Nytt
N kontaktl
tledningssysstem bör få en livslängd
d på 100
år (om stolparna
a byts ut). Nya
N likrikta re, spår, spårväxlar, ka
analisation,
signaaställverk och vägskydd
d bör få en llivslängd på
å 40-60 år.

3
3.2

Ba
ana

De älldre skarvsp
påren med träslipers
t
o ch spikbefä
ästning bör bytas
b
ut förr att de
har p
passerat tek
knisk livslän
ngd (är av en
n gammal konstruktion
k
n). Skarvspåår är
undeerhållskräva
ande och är känsliga fö
ör solkurvorr. De ger ock
kså högre
bulleernivåer än motsvarand
de helsvetsaat spår. Spå
årbyten bör genomförass i början
på peerioden. Spårbyten harr prioritet 1 och bör av den anledn
ningen genoomföras
inom
m 5 år. Konssekvens om spårbytet in
nte görs är en ökad risk
k för rälsbroott och
solku
urvor.
rbyten kan genomföras
g
under ett ttrafikstopp på
p två vecko
or eller und
der flera
Spårb
kortaare stopp un
nder ett elle
er flera år.
Åtgä
ärd
Längd (m
m)
Spår
rbyte
2564
Tabeell 16. Uppsk
kattad kostn
nad spårbytte.

Kostn
nad (Mkr))
12,8

Spårv
rväxlarna bö
ör kontinuerligt bytas u
ut för att intte medelåld
dern ska ökaa på
banaans spårväxllar. De finns totalt 21 fj
fjärrmanövrrerade, 5 lok
kalmanövreerade och
16 haandmanövrerade spårv
växlar på baanan. 12 av de
d fjärrman
növrerade
spårvväxlarna an
nvänds frekv
vent och haar en livslängd på ca 30
0 år. Övriga
fjärrm
manövrerad
de och lokall manövreraade spårväx
xlar kan man bedöma h
ha en
livsläängd på ca 40
4 år. De 16
6 handmanö
övrerade sp
pårväxlarna kan bedöm
mas ha en
livsläängd på ca 50
5 år. Spårv
växlarna bö
ör fördelas jä
ämt över pe
erioden
o inte spårrväxelbyten
na genomförrs är att de akuta felen kommer
Konssekvensen om
att ök
ka vilket led
der till mer trafikstörniingar.
p på ca 10 timmar
Ett sp
pårväxelbytte kräver ett trafikstopp
t
och görs därmeed med
fördeel nattetid med
m förläng
gd trafikfri ttid.
Åtgä
ärd
Antal
Spår
rväxelbyte
e
15
Tabeell 17. Uppsk
kattad kostn
nad spårväxxelbyten.

Kostn
nad (Mkr))
16
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3
3.3

Un
nderbyggn
nad

Det b
bedöms intee finnas någ
gra behov avv åtgärder i underbygg
gnaden.

3
3.4

Ka
analisation
n

Kanaalisationen är för liten och i relativvt dåligt skick. Det bedöms inte vaara ett
akutb
behov med avseende på
p driftsäkerrheten och kommer
k
av den anledn
ningen
att fö
örskjutas tilll mitten av planeringsp
perioden. Byte
B
av kana
alisation haar
priorritet 2 och kommer
k
att planeras i p
perioden 5-10 år framå
åt i tiden
Konssekvenserna
a av att inte
e byta ut kan
nalisationen
n är att det kan
k vara svvårt att få
in nyya kablar occh att det ka
an bli driftsttopp om en kabel skada
as.
Kanaalisation kan
n uppgrade
eras i sambaand med andra trafikav
vstängningaar eller
fortlö
öpande und
der natt- och
h dagtid meed bevaknin
ng
Åtgä
ärd
Antal (m))
Byte
e av kanaliisation
14 900
Tabeell 18. Uppsk
kattad kostn
nad byte avv kanalisatio
on

3
3.5

Kostn
nad (Mkr))
19,9

Ko
onstbyggn
nader

Danviksbron har det ta
agits fram trre alternativ
v på åtgärde
er:
För D
1. Reparera
a befintlig bro
b vilket geer en livslän
ngd på ca 15
5 år. Kostnad
aden blir
ca 13,5 mkr
m
2
2. Byta av långbalkar
l
och
o styr- occh reglerteknik. Bron kommer med
d
avseendee på bärighe
et att ha en livslängd på
p ca 50 år. Kostnaden blir ca
28,5 mkrr.
3
3. Ny klaff med nytt maskineri
m
occh styr- och regler. Bron kommer aatt få en
livslängd
d på upp tilll 120 år. Ko stnaden bliir ca 70 mkrr.
etongdelen rrenoveras fö
ör en ytterliigare kostnaad på ca
I allaa alternativeen måste be
5 mk
kr.
ngen förorda
ar alternativv 3. Alterna
ativ 1 och 2 ger
g korta
Trafiikförvaltnin
livsläängder och gör ingentin
ng åt det fårråldrade ma
askineriet. Det
D är ocksåå en viss
osäkeerhet vad allternativ 1 och
o 2 ger förr slutkostna
ad och livslä
ängd. Troliggen ger
alternativ 1 och 2 högre drift- och undeerhållskostn
nader efter att åtgärden
en är
geno
omförd.
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fintligt avtall med Stock
kholms stad
d fördelas ko
ostnaderna för Danvikssbron
I befi
mellaan Trafikförrvaltningen
n (41%) och Stockholmss stad (59%). I tabellen
n 16 är
Trafiikförvaltnin
ngens andel enligt denn
na princip. Den
D pågåen
nde
avtallsdiskussion
nen med Sta
aden avseen
nde Slussen
n mm. kan komma
k
att p
påverka
ansvarsfördelnin
ngen. Danv
viksbron harr prio 1 och bör åtgärda
as inom 2 åår.
På brron över Fo
olkkungagattan måste d et göras fön
nsterunderssökning och
h byte av
broissolering och
h kantbalkarr till en kosttnad ca 22 mkr.
m Bron har
h prioritet
et 2 och
bör ååtgärdas ino
om 5-10 år.
På brron över Vä
ärmdöleden finns det p
planer på attt åtgärda brristerna och
h att göra
en paartiell måln
ning av bron
n för en kosttnad på ca 6 mkr. Bron
n har priorittet 1 och
bör ååtgärdas ino
om 5 år.
Bron
n vid Drevin
nge behöverr helmålas o
och har prio
oritet 2 med åtgärder in
nom 5 –
10 årr.
Indiivid
Dan
nviksbron
Bro över Folk
kkungagata
an
Bro över Värm
mdöleden
Bro vid Drevin
nge
Insp
pektion be
etongbroar
r

Åtg
gärd
Bro
obyte/renov
vering
Om
misolering
Parrtiell helmållning
Hellmålning
Fön
nster
und
dersökning

Tota
alt
Tabeell 16. Uppsk
kattad kostn
nad brobytee/renoverin
ng.

3
3.6

Kostnad
d (Mkr)
30
22
6
3
1
62

Tu
unnlar

Tattb
bytunneln är
ä i behov av
v tätning avv vattenläck
kage.
Indiivid
Åtgärd
Tatttbytunneln
n
Gjutning avv inslagsvallv
Tabeell 19. Uppsk
kattad kostn
nad åtgärd Tattbytunn
neln

3
3.7

Kostn
nad (Mkr))
1

El 750V

Likriiktarna i Heenriksdal, Sttorängen occh Igelboda
a bör bytas ut
u inom två till tre
år. I likriktaren i Östervik bör
b likspänn
ningsbrytarrna bytas ino
om två till ttre år.
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Det m
måste bygga
as en ny likrriktare i Slu
ussen för attt ha tillräckllig spänningg för den
planeerade tvåsp
pårsstatione
en. De nya llikriktarna bör
b vara byg
ggda för
omko
opplingsbarr utspännin
ng på 750 occh 1500 V (fför att kunn
na klara ett fframtida
fordo
onsbyte). Liikriktarbyte
en har prio 1 och bör geenomföras inom
i
5 år.
Konssekvensen om
o likriktarrna inte bytss är att riskeen för långa
a driftstopp på
banaan kommer att öka.
vik och Storä
ängen komm
mer att inneebära att
Byte av likriktarre i Henrikssdal, Östervi
de m
måste tas ur drift i upp till
t 6 månad
der. Under den
d tiden ka
an det komm
ma att
krävaas restriktio
oner för traffiken. En nyy likriktare vid Igelbod
da kan byggaas på
sidan
n om vilket innebär att det endast kommer attt kräva ett kortare
k
traffikstopp
vid ib
bruktagning
gen.
Indiivid
Hen
nriksdal
Igelb
boda
Stor
rängen
Öste
ervik

Åtgärd
Byte
Byte
Byte
Byte av
likspännin gsbrytare
Ny

Slus
ssen
Tota
alt
Tabeell 20. Uppsskattad kosttnad likriktaarbyten.

Kostn
nad (Mkr))
15,3
15,3
15,3
12,0
57,9

Byte av kontaktlledning börr ske inom d
de närmastee åren. Stolp
parna är beh
hov av
renovvering ellerr byte. Om inget görs ått stolparna kommer de
e att hålla i cca 10-15
år tilll. För att få en ökad liv
vslängd upp
p till 40-50 år
å måste sto
olparna mållas,
riktaas och få fun
ndament ren
noverade.
Den gamla färgeen som sitte
er lös måstee först avläg
gsnas från sttolparna inn
nan ny
färg ssätts på. Fä
ärgen i befin
ntliga stolpaar innehålleer troligtvis bly
b (blymön
nja)
vilkeet innebär attt de måste kapslas in fföre den gam
mla färgen avlägsnas. V
Vid
renovvering av fu
undamenten
n på bilas deet övre lagrret av betongen bort, däärefter
blästtras stolpen
ns nedre del ren och måålas enligt stålmålningssprogram (eepoxi).
Efterr det gjuts en
e ny topp på
p som avslu
utas i nivå med
m rälsenss överkant. I
samb
band med att
a fundamentet bilas n
ner skall stollpen inspek
kteras i områådet
mellaan ny och ursprunglig
u
betong
b
med
d avseende på om lokall utpräglad
avrosstning förek
kommer. Om
m lokal störrre avrostniing förekom
mmer kan deetta
åtgärrdas med på
åsvetsning innan
i
måln
ning och påg
gjutning av ny topp utfö
förs. Det
komm
mer även attt finnas sto
olpar som ko
ommer att behöva
b
byta
as ut mot nyya
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stolp
par eftersom
m alla inte ärr lönsammaa att reparera. Det måsste göras en
n
inven
ntering för att
a få fram hur
h många stolpar som
m behöver bytas ut.
Reno
overingskosstnaden av stolparna
s
m
måste vägas mot kostna
aden att bytaa ut mot
nya sstolpar med
d en längre livslängd.
l
N
Nya stolpar kostar
k
mer men ger en
n
livsläängd på 80--100 år. Dettta alt. är m
med i totalsammanställn
ningen nedaan.
bör genomfföras inom 5 år. Konsek
ekvensen
Byte av kontaktlledning harr prio 1 och b
om in
nte det geno
omförs kon
ntaktledninggsbyten är att
a driftstoppen kommeer att
öka. Det kan ock
kså bli längrre driftstop
pp. Byte av kontaktledn
k
ning kan skee under
ett läängre trafiksstopp på 2-3 månader eller underr flera kortarre stopp på vissa
sträcckor under ett
e par år.
Åtgä
ärd
Längd (m
m)
Kostn
nad (Mkr))
Byte
e kontaktle
edning
17200
55,9
och nya stolpa
ar
Byte
e kontaktlledning 17200
34,3
och renoverin
ng
stolp
par
Tabeell 21. Uppsk
kattad kostn
nad byte avv kontaktled
dning (inklu
usive hängveerk,
bärlina och nya//renoverade
e stolpar)

3
3.8

El 400V

El 40
00v i tunnla
ar
Stadssgårdstunneln, Henrik
ksdalstunneeln och Tattb
bytunneln är
ä behov byt
yte av
armaaturer (totallt ca 130 st)), ny kanalissation, nya kraftuttag
k
och
o nya ledn
ningar
Byten
n av el 400vv har prio 2 och planerras in för peerioden 5-10
0 år framåt i tiden.
Konssekvenser om bytet inte
e sker kan b
bli en ökad underhållsk
kostnad.
Elarb
betena i tun
nnlarna bed
drivas underr kortare sto
opp eller t ex nattetid u
under
pågåående trafikeering.
Indiivid
Längd (m
m)
Stad
dsgårdstun
nneln
638
Hen
nriksdalstu
unneln
337
Tatttbytunneln
n
131
Tota
alt
Tabeell 22. Uppskattad kostnad elarbetten tunnlar..
ngssystem för
f el 400V
V
Nyttt övervaknin

Kostn
nad (Mkr))
2,1
1,1
0,4
3,6
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Nytt övervaknin
ngssystem har
h prio 3 occh kommer att planera
as in sent i p
perioden.
Konssekvenserna
a av att inte
e installera eett övervakn
ningssystem
m är att det iinte
komm
mer att gå att
a följa upp
p entreprenaaderna på ett
e bättre sätt.
Kvick
ksilverljusk
källor
Byte av kvicksilvverljuskällo
or är ett aku
ut behov efteersom att la
amporna koommer
att slluta att sälja
as 2015. Lju
uskällorna b
bör bytas utt till LED typ
p. Alla ljuskkällorna
bör vvara utbytta
a till 2015. Kvicksilverlj
K
juskällorna har prio 1 och
o bör bytaas inom
perio
oden 0-5 år.. Konsekven
nsen om kviicksilverljusskällorna in
nte byts är aatt
lamp
porna slutass säljas 2015
5. Kvicksilveerljuskällorr kan bytas utan
u
att de bbehöver
görass några traffikstopp.
Åtgä
ärd
Antal 8 (e
enheter)
Kostn
nad (Mkr))
Byte
e av
170
1,9
Kvic
cksilverlju
uskällor
Tabeell 23. Uppskattad kostnad för bytee av kvicksiilverljuskällor.
Elcen
ntraler
Elcen
ntralerna på
å stationern
na är i behovv av byten pga
p av tekniiken är förååldrad
och aatt de är slittna.
Elcen
ntralerna ärr indelade i tre kategorrier
Kate
egori
1

Be
eskrivning
g
Elccentral i Tek
knikhus

Omfattniing
Matning till växelvärm
me, signal, ttele och
belysning
2
Elccentral i skå
åp
Matning till växelvärm
me, signal, ttele och
belysning (mindre om
mfattning än
n
kategori 1))
3
Enk
klare elcenttral i skåp Växelvärm
me och signa
al
Tabeell 24. beskrrivning av kategorier fö
ör elskåp.
Elcen
ntral katego
ori 1 till 3 ha
ar prio 2 och
h bör bytas inom perio
oden 5-10 årr.
Konssekvens om det inte ske
er byten elccentraler är att det blir ökade undeerhållskostn
nader, reserrvdelsbrist och
o att riskeen för driftsstopp ökar. Elcentralerr kan
bygggas på sidan
n om och kom
mmer endaast att påverrka trafiken vi ibruktaggning av
utrusstningen.
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Station
kategori
Antal enheter
e
Hen
nriksdal
1
1
Igelb
boda
1
1
Negllinge
1
2
Fåfä
ängan
2
1
Nack
ka
2
1
Salts
sjö-Järla
2
1
Fisk
ksätra
2
1
Salts
sjöbaden
2
1
Sols
sidan
2
1
Sick
kla
3
1
Lillä
ängen
3
1
Öste
ervik
3
1
Tipp
pen
3
1
Tatttby
3
1
Erik
ksdalsbade
et 3
1
Ring
gvägen
3
1
Sum
mma
Tabeell 25. Uppsk
kattad kostnad för bytee av elcentrraler.

Kostnad
d
2,6
2,6
5,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
22,4

Växeelvärme
Befin
ntlig växelvä
ärme på spå
årväxlar på Saltsjöbana
an bör bytass ut mot nyy
växellvärme. Ny växelvärme
e har prio 2 och bör byttas inom pe
erioden 5-10
0 år.
Konssekvens av att
a växelvärrmen inte byyts är att deet blir en hö
ögre
energgiförbrukniing och att risken
r
för drriftstörning
gar ökar. By
yte av växelvvärme
kräveer kortare trrafikstopp alternativt
a
aatt arbetena
a genomförss nattetid.
Åtgä
ärd
Antal (sty
yck)
Kostn
nad (Mkr))
Byte
e av växelv
värme
34
7,8
Tabeell 26. Uppskattad kosttnad för bytee av växelvä
ärme.
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3
3.9

Sig
gnal

Signalställverk
oda har prio
o 1 och bör byggas
b
inom
m perioden 0-5 år.
Nytt signalställvverk i Igelbo
Ett n
nytt signalsttällverk kan
n byggas på ssidan om men
m kommer att kräva kkortare
trafik
kstopp vid installation
i
av yttre enh
heter och ettt längre sto
opp på ett p
par dagar
för ib
bruktagning
gen
Indiivid
Åtgärd
Kostn
nad (Mkr))
Igelb
boda
Signalställvverksbyte
20,2
Tabeell 27. Uppsk
kattad kostnad för sign
nalställversb
byte.
Vägsskydd:
De väägskydden som är installerade i bö
örjan av 198
80-talet elle
er äldre är i akut
beho
ov av byte occh bör bytass snarast. D
De som är by
yggda senarre på 1980-ttalet kan
bytass senare und
der periode
en. Vägskyd
dd installera
ade fram tilll 1981 har p
prio 1 och
bör b
bytas inom perioden
p
0--5 år. Vägskkydd installeerade underr övriga 198
80-talet
och ssenare har prio
p 2 och 3 bör bytas iinom 15 år. Konsekvens om inte byytena
geno
omförs är attt vägskydde
en kan bli sääkerhetsfarrliga och att det kan varra svårt
att fåå tag i reservvdelar. Rese
ervdelsbristt kan leda tiill längre drriftstörningaar.
Byte av vägskyd
dd kräver ettt kortare sto
opp på ca en
n dag för ibruktagningg av
anlägggningen
Indiivid
Priorite
et
Anttal vägar
Sågttorp
2
1
(Mo
orgonvägen
n)
Igelb
boda (V1.V
V2,V3)
1
3
Negllinge Gärd
de
2
1
Negllinge (V1,V
V2)
1
2
Tors
svägen
Ring
gvägen
2
1
Salts
sjöbaden
3
1
Salts
sjöpromen
naden
Tatttby
3
1
Ersttaviksbade
et
1
1
(Enk
klare skyd
dd)
Tota
alt
Tabeell 28. Uppsskattad kosttnad för väggskyddsbyteen.

Kostnad
d (Mkr)
4.2
12,6
4,2
8,4
4,2
4,2
4,2
1,2
43,2
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LED ljuskällor:
Byte av vägsigna
alljus till LE
ED. Byte tilll LED komm
mer att ske eftersom
e
att
tt
befin
ntlig ljus bytts ut.
Spårrledningar:
Spårrledningar bör
b till vissa
a delar renovveras. Akva
arierelä behö
över ersättaas med
modeerna reläer..
Åtgä
ärd
Kostna
ad (Mkr)
Byte
e av relä fö
ör spårled
dning
6
Tabeell 29. Uppskattad kosttnad för bytee av relä förr spårlednin
ngar.

3
3.10

AT
TC

Beho
ov av ökad säkerhet
s
på banan finn
ns. Installatiion av ett AT
TC system p
på
Saltssjöbanan ko
ommer att utredas
u
undeer året. Tidiigare beräkningar indik
ikerar på
en in
nvesteringsk
kostnad på ca
c 150 mkr..

3
3.11

Te
ele

Nödvvändiga åtg
gärder inom
m tele är insttallation av realtidssysttem, byte avv
fiberrkabel och klockor
k
(alla
a stationer).. Åtgärderna har prio 2
Åtgä
ärd
Kostna
ad (Mkr)
Realltidssystem
m
0,5
Byte
e av fiberk
kabel
6
Byte
e av klocko
or
1,4
Tota
alt
7,9
Tabeell 30. Uppsskattad kosttnad för bytte av telekom
mponenter.

3
3.12

Stationer

På beefintliga trä
äplattformarr bör stålsto
ommarna bytas ut. Om
m materialett på
befin
ntligt däck är
ä i gott skicck kan det aanvändas tilll det nya dä
äcket. Kostn
nad per
plattform är ca 1 mkr. Byte av stålkonsstruktioner är en åtgärd med priorritet 2
åtgärrd inom 5-110 år.
Anta
al plattfor
rmar
Åtgärd
Kostn
nad (Mkr))
8
Byte av ståålkonstruktiion 8
Tabeell 31. Uppsk
kattad kostn
nad för bytee av stålkon
nstruktionerr i plattform
mar.
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3
3.13

Bu
uller

Bulleer kommer att åtgärdass med spårn
nära skärma
ar, tradition
nella bullersskärmar
och rriktade åtgä
ärder. Längss sträckan S
Saltsjö-Järla
a till Storän
ngen krävs sskärmar
på sttora delar avv sträckan, vilket
v
komm
mer att geno
omföras under sommaaren
2013
3. På övriga sträckor är det mer pu
unktinsatserr som måste
e göras.
Det äär inte budg
geterat någrra bulleråtgäärder på beefintliga ford
don i den häär
utred
dningen.
Radh
husen på Ga
amla skolvä
ägen samt fllerbostadsh
husen på Rin
ngvägen som
m
uppffördes under 2006 omffattas inte aav kalkylen. Eftersom att
a TF har övverklagat
byggglovet till län
nsstyrelsen på grund avv bullersitu
uationen på Saltsjöbanaan.
Bulleer åtgärder har
h priorite
et 1 och bör genomföra
as inom 5 år.
Åtgä
ärd
Kostna
ad (Mkr)
Bullleråtgärde
er
138
Tabeell 32. Uppskattad kostnad för bullleråtgärderr

3
3.14

Tilllgängligh
het

Åtgärder för enk
kla avhjälptta hinder.
Åtgä
ärd
Kostna
ad (Mkr)
Takttila marke
eringar
6,o
Bänk
kar
0,3
Mar
rkbeläggniing (Asfaltt plattor)
1,8
Trap
ppor
1,5
Platttformsbellysning
6,0
Bely
ysning av informatio
i
on
0,2
Bely
ysning
2,5
Loka
aler
1,5
Hän
nvisning oc
ch skyltnin
ng
0,2
Tota
alsumma
20,0
Tabeell 33. Uppskattad kostnad för enkkla avhjälpta
a hinder.
Åtgärder för övrriga större tillgänglighe
t
etsåtgärder är uppskatttat till ca 30
0 mkr.
Typ aav åtgärder kan vara attt bygga hisssar eller ram
mper. Åtgärrder för
tillgäänglighet ha
ar prioritet 1 och bör geenomföras inom
i
5 år.
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3
3.15

Ne
eglinge de
epå

Neglinge depå bör
b byggas om
o för att skkapa en meer effektiv un
nderhållsggi rep och vagnslyft b ör byta platts för att mö
öjliggöra en
n
verkssamhet. Bog
utbygggnad av va
agnslyftsfun
nktionen. Beefintlig halll för boggi rep kan bygggas ut till
en haall för vagnsslyft som ka
an hantera h
hela fordon
nsenheter (e
en c10 och een c11
ihopk
kopplat). Utbyggnaden
U
ns längd börr bli ca 25 m med en brredd på ca 9 m. Ett
spår med sänkgrav och vikb
bar kontakttledning beh
höver bygga
as i utbyggn
naden
som ansluter tilll befintlig sp
påranläggn
ning. En trav
vers och nya
a boggilyftaar bör
ocksåå installerass i en utbyggd hall. Kallkylen för ny
y vagnslyftsshall förutsäätter att
det fiinns kapaciitet för uppv
värmning m
med befintlig
gt värmesysstem.
ny uppställn
ningshall bör byggas förr att rymma
a alla fordon
n under takk. Hallen
En n
är beeräknad på en
e längd på
å ca 170m occh en bredd
d på ca 12 m.
m I hallen beehövs
det tvvå parallella
a spår med fast kontakktledning. Uppställning
U
gshallen är een
enklaare byggnad
d utan uppv
värmning.

Bild 33 Schemattisk skiss på
å förslag påå utbyggd deepå.
Åtgä
ärd
Kostnad (Mkr)
(
Ny v
vagnslyftsh
hall
9,4
Ny u
uppställnin
ngshall
98,6
Tota
alkostnad
108
Tabeell 34. Uppskattad kostnad för utb
byggnad av Neglinge
N
de
epån
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3
3.16

Fo
ordon

Det ffinns behovv av att göra tillgängligh
hetsåtgärdeer på fordon
nen.
Befin
ntliga fordon bedöms i övrigt inte vara i beho
ov av någon upprustnin
ng den
närm
maste 10-15 åren.
Vid ttätare trafik
k kommer det att behövvas mer ford
don. Om turtätheten skka
ändrras till 10 miinuters traffik kommer det att behövas minst 4 extra ford
don. Det
är vik
ktigt att dett sparas läm
mpliga vagnaar som inte längre trafiikererar
tunn
nelbanan som
m kan bygg
gas om, t.ex.. C6 som är på väg att bytas
b
ut den
n
komm
mande 5 årsperioden.
Om cca 15 år kom
mmer befinttliga fordon
n på Saltsjöb
banan att be
ehöva bytass ut till
mer m
moderna fo
ordon. Det kan
k vara attt konvertera
a andra type
er av fordon
n som
ska b
bytas ut på tunnelbana
t
n (t ex C20)) eller köp av
a helt nya fordon.
f
Nya
ya fordon
kan iinnebära attt det måste byggas en n
ny depå elleer att befintlig depå mååste
bygggas om. Det kan också innebära
i
attt det måste byggas nya
a plattformaar.
Kostn
naderna förr att konverrtera begagn
nade fordon
n till Saltsjöbanan är caa 100150 m
mkr. Kostna
aderna för att
a köpa nyaa fordon är på ca 600 mkr.
m I de
kostn
naderna ing
går inte infrrastruktur- eeller depååttgärder.

3
3.17

Trimningsåttgärder

För aatt kunna beedriva trafik
kering med
d en tätare tiidtabell kräv
vs det åtgärrder i
infraastrukturen och ett öka
at antal ford
don.
Det k
kommer attt troligtvis att:
a
 krävas en
n ny mötessstation i anttingen Östeervik eller Fisksätra.
g infart på minst
m
4 stattioner
 Samtidig
 Ökad ha
astighet till 70
7 km i gren
nspår på sp
pårväxlar på
å minst 2 staationer.
Det k
kommer tro
oligtvis att behövas
b
ytteerligare en likriktare
l
fö
ör
krafttförsörjning
gen. Det fin
nns också beehov av min
nst fyra vagn
nar.
Åtgä
ärd
Ny m
mötesstatiion
Sam
mtidig infar
rt (4 statio
oner)
Spår
rväxlar (4
4 st)
Omb
byggnation
n av fordo
on (4st)
Nyttt uppställn
ningsspår Neglinge

Kostna
ad (Mkr)
40
22,2
8,0
12,0
3,0

59(64)
ekt och upphandling
Proje
Progrram
Progrram Slussen

RAPPORT
R
2013-05-07
2
Version
V
1.0

Dia
arienummer

SL
L-2012-0371
10
Inffosäk. klass

K1
1 (Öppen)

Ny liikriktare
15,6
Tota
alsumma
97,8
Tabeell 35. Uppsk
kattad kostnad för trim
mningsåtgärrder

3
3.18

Slu
ussenprojjektet

Kostn
naderna förr att bygga en
e elektrifieerad och sig
gnalreglerad
d tvåspårstaation
inne i Slussen med
m anslutningsspår fråån Stadsgårrdsledstunn
neln till följd
d av
Stadeens ombygg
gnadsprojek
kt samt TF:ss ökade kra
av på kapaciitet är beräkknat till
180 M
Mkr. Inriktn
ningen i de pågående aavtalsförhan
ndlingarna med Stockh
holms
stad är att Trafik
kförvaltning
gen står förr denna utgiift.

3
3.19

Re
einvesterin
ngsprogn os för 201
13

Sektiion Lokalba
ana har tagit fram en R
Reinvesterin
ngsprognos för Saltsjöbbanan år
2013
3. I den ingå
år bland ann
nat att geno
omföra en bangårdsom
mbyggnad i IIgelboda
(bytee av spår, sp
pårväxlar occh kanalisattion). byte av
a spårväxell i Neglingee,
bortb
byggnad av felaktig ska
arv bärlinorr, linjeblock
k (Igelboda-Solsidan), u
utbyte av
blink
kapparater, utbyte av AGA
A
signaleer, infotavlor till station
ner på Saltsjjöbanan,
utbytte av träskå
åp, reläer occh kablage. D
Dessa kosta
ander finns inte med i d
denna
utred
dnings föresslagna åtgäd
der.

Åtgä
ärd
Upp
prustning Igelboda
I
Växe
elbyten Ne
eglinge
Borttbyggnad felaktig
f
sk
karv
Bärllina
Omb
byggnad viktspänni
v
ng IGBSBN
N
Linjeblock Ige
elboda -So
olsidan
Rivn
ning av ba
aliser och kodare
k
Utby
yte blinkapparater
Utby
yte v-signa
al till LED
Utby
yte bomm
mar
Utby
yte AGA-siignaler
Utby
yte träskåp
p, reläer och
o
kabllage
Rivn
ning stopp
plyktor vid
d
stop
ppbockar
Insttallation av
v säkrings
sbrytare

Kostna
ad (Mkr)
11,4
1,0
2,2
0,4
5,0
0,9
1,2
0,5
0,8
4,6
4,9
0,4
0,3
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ford
don
Insttallation av
v Infotavlo
or på
1,6
statiioner
Tota
alsumma
35,2
Tabeell 36. Uppskattade kosstnader för rreinvesterin
ngar lokalba
ana 2013.

3
3.20

Sa
ammanstä
ällning av kostnadsb
bedömnin
ngar

Kostn
naderna i ta
abellerna ärr i 2013 års prisnivå.
Beho
oven av åtgä
ärder kan de
elas in i tre kategorier:
• U
Uppgraderin
ng befintliga
a system (kkapacitetshö
öjande och reinvesterin
r
ngs
ååtgärder)
• M
Myndighets-- och samhä
ällskrav (bu
uller, tillgän
nglighet och ATC)
• U
Utvecklings-- och trimniingsåtgärdeer (BEST i nya
n slussen, trimningsååtgärder i
in
nfrastruktu
uren, utökning av fordo
onsparken, depå
d
utbygg
gnad)
Uppggradering avv befintligt system är n
nödvändigt om banan ska
s kunna bbedriva
trafik
k med hög säkerhet
s
och
h tillförlitligghet.
Områd
de
Ban
Bro
V
El 750V
El 400V
V
Signal
Tele
ner
Station
Summaa (Mkr)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2
9 2020 2021 202
22 2023 2024 20
025 2026 2027 2028 Summa
0
2
0
2
49
2
0
3 12,6
12
9
2
0
2
0
2
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
5
21
1
8
29
0
0
0
0
0
114
0
0
0
0
0
1 14,3
3 45,6 32,6 17,3
0
0
0
0
37
0
0
0
0 13,2 12,8
8 1,1
0
0 1,9 7,8
0
69
0
0
0 4,2
0
0 4,2
2 10,2 4,2
4
4,2
0
32,8
0 9,6
0
8
0
0
0
0
3 4,9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
349
2
0
2 4,2
45,8 76,5
53 29,9 28,2 35,9
9 35,3 19,5
4
6,2
0

nadsbedömn
ning uppgraadering av befintliga
b
sy
ystem (Mkrr)
Tabeell 37. Kostn
Mynd
dighets och
h samhällskrrav är krav som måste uppfyllas. BullerkravB
och
tillgäänglighetskrrav är välde
efinierade occh det pågå
år planering
g för genomfförande
av åttgärder på Saltsjöbanan
S
n. Införandee av ATC-sy
ystem måste
e utredas m
mer innan
verksställande.
Områd
de
Buller
Tillgängglighet
ATC
Summaa (Mkr)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2
9 2020 2021 202
22 2023 2024 20
025 2026 2027 20
028 Summa
15
20
30
0
138
30
28
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
10
0
0
10
10
0
50
0
0
0
0
0
0
50
55
5
0
0
2
18
20
0
150
0
0
0
0
0
0
30
38
25
5
10
0
15
30
40
0
338
0
0
0
0
0
0

nadsbedömning myndiighets- och samhällskrav (Mkr)
Tabeell 38. Kostn
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Utveecklings- och
h trimningssåtgärder ärr en möjligh
het att få me
er kapacitett på
banaan och en hö
ögre effektiv
vitet för und
derhållet i depån.
d
Det finns
f
också
möjliighet till attt få en bättrre tillförlitligghet för fordon eftersom att alla foordon
komm
mer att kun
nna förvarass inomhus. Kostnader för
f spåranlä
äggning nyaa Slussen
finnss också med
d som en utv
vecklingsåtggärd.
Områd
de
Nya Slu
ussen (BEST)
Trimnin
ngsåtgärder
Depå
Summaa (Mkr)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2
9 2020 2021 202
22 2023 2024 20
025 2026 2027 20
028 Summa
0
0
0
0
180
0 180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
48 49,8
8
0
0
0
0
0
0
101
0
0
0
0
0
0
0
0 9,4
4
0 98,6
0
0
0
0
108
0
0
0
0
0
0
0
0 9,4
4
0 98,6
0
0
0
0
389
0
0
0
0
0
0

Tabeell 39. Kostn
nadsbedömn
ning utveckklings- och trimningsåt
t
tgärder (Mkkr)
Kate
egori
Upp
pgradering
g av befinttliga system
m
Myn
ndighets- och
o samhä
ällskrav
Utve
ecklings- och
o trimniingsåtgärd
der
Tota
alkostnad
Tabeell 40. Totallsumma för föreslagna åtgärde

Kostnad
d (Mkr)
Ca 350
Ca 340
Ca 390
Ca 1080

Vid ggenomföran
ndet av föreslagna åtgäärder enligt ovan komm
mer kostnad
den för
drift och underh
håll av bana
an att minskka.

3
3.21

Sa
amhällsekonomisk b
bedömnin
ng

En saamhällsekonomisk bed
dömning haar genomförrts där följande har jäm
mförts:
 20 minu
uterstrafik på
p Saltsjöban
nan med ko
oppling melllan Tvärban
nan och
Saltsjöba
anan i Sicklla (Jämförellsealternatiiv)
 10 minutterstrafik på Saltsjöban
nan med ko
oppling melllan Tvärban
nan och
Saltsjöba
anan i Sicklla (Utrednin
ngsalternatiiv)
Kostn
naden som har ställts mot
m nyttan av utökad trafikering
t
på
p Saltsjöbaanan är
det to
otala investteringsbeho
ovet på Saltssjöbanan un
nder perioden 2014-20
029.
Invessteringen ärr nödvändig
g för att kun
nna utföra 10-minuters
1
strafik.
d samhälllsekonomisska investerringen ger eett
Nuväärdet av nytttan minus den
negaativt resultatt. Miljöeffek
kter och övrriga effekterr som inte ingår i nettookalkylen
bedö
öms som positiva. Den sammanväggda nettonu
uvärdeskvotten (NNK) n
negativ.
NNK
K ska ses som
m en vägled
dning och skka generelltt vara positiv för att
invessteringen sk
ka ses som lönsam.
l
Äveen om NNK
K är negativtt kan ändå
m inte
invessteringen beedömas som
m lönsam näär man vägeer in övriga effekter som
ingårr i NNK. Invvesteringen
n bidrar även
n positivt tiill de transp
portpolitiskaa målen
Funk
ktion (medb
borgarnas re
esor, tillgän
nglighet regionalt, jämsställdhet,
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funkttionshindra
ade, barn occh unga sam
mt kollektivttrafik) och Hänsyn
H
(kliimat och
trafik
ksäkerhet).
Det k
kan noterass att 20 minutersaltern
nativet också
å behöver in
nvesteringar
ar vilket
skullle påverka NNK
N
värdett positivt om
m de kostnaderna fannss med i anal
alysens
jämfö
förelsealtern
nativ vilket de nu inte h
har gjort.

3
3.22

Ge
enomföran
nde av up prustning
gen

En upprustning
g av Saltsjöb
banan bör geenomföras samordnat mellan
tekniikområdena
a och de pro
ojekt som p ågår i närom
mrådet. Sam
mordning bbör ske
med Slussenpro
ojektet och den
d planeraade förlängn
ningen av Tv
värbanan tiill Sickla
statio
on.
Åtgärrd

2014 201
15 2016 2017 20
018 2019 2020 2021
2
2022 2023 2024 2025 202
26 2027 2028

Spårbytte
Spårväxxelbyten
Danvikssbron
Bro öveer värmdöleden
Bro öveer Folkungagatan
Bro vid Drevinge
Fönsterrundersökningar (B
Bro)
Tattbyttunneln tätning av läcka
Byte avv kanalisation
Likriktaare byten
Kontaktledning
El 400V
V
Signalställverk Igelboda
Vägskydd
Byte avv optokabel
ATC
Buller
Tillgängglighet
Trimnin
ngsåtgärder
Neglingge depå
Station
ner byte av plattforrmar
Slussen
nprojektet BEST

nomföras un
nder
Tabeell 40. Förslag på när utförandena av åtgärderrna bör gen
perio
oden 2014-2
2029
Det äär viktigt attt ta fram en
n bra strateggi för hur en
n upprustning ska genoomföras.
Det äär angelägett att bestäm
mma sig om inriktningeen ska vara att genomfööra
utrusstningen un
nder en läng
gre tid undeer pågåendee trafik med
d kortare traafikstopp
eller ska upprusstningen görras koncenttrerat med längre
l
trafik
kstopp. Utiffrån
strategin är det betydelsefu
ullt att ta fraam en bra projektplan
p
som ger en
kostn
nadseffektivv upprustning, som utiifrån förutsä
ättningarna
a minimerarr
trafik
kavstängnin
ngarna och risken för trrafikstörnin
ngar under byggtiden.
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Mångga av åtgärd
derna går attt göra med
d både längrre och korta
are avstängn
ningar av
banaan och till viissa delar un
nder pågåen
nde trafikerring. Genere
ellt är det m
mer
kostn
nadseffektivvt att samla
a ihop ett fleertal åtgärdeer och geno
omföra dem
m under
ett läängre trafiksstopp.
n ett par
Danvviksbron ko
ommer att kräva
k
en län
ngre avstäng
gning som kan
k vara från
vecko
or till flera månader
m
be
eroende på hur bytet/u
upprustning
gen det ska
geno
omföras. Kontaktlednin
ngsbyte kan
n göras undeer flertal kortare stopp men är
mer effektivt attt genomföra
a under ett llängre stopp
p (upp till ett
e par månaader
beroeende på vall av metodik
k och antaleet arbetslag)). Byte av ka
analisation är också
effek
ktivare att geenomföra under
u
längree sammanh
hängande tra
afikstopp (u
upp till
en m
månad). Spårrbytena börr också geno
omföras under ett läng
gre stopp påå ca två
vecko
or. Vid byteen av likrikttare måste ttrafiken gå med
m reducerad kapacittet i upp
till 6 månader om
o den gam
mla likriktareen måste tas ur drift un
nder byggtid
den.
Om d
det beslutass att åtgärde
erna ska görras under en längre period med avvstängd
banaa bör arbetet förläggas sommartid med ersättande busstrrafik.
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4

Salts
sjöbanan
ns framttid

Med föreslagna upprustnin
ngsåtgärder på banan bedöms
b
den
n tekniska
livsläängden fortlleva ca 40-6
60 år. Dockk kommer befintliga forrdon behövaa
ersätttas ca 2030
0. De komm
mande 15 åreen bedöms befintliga fo
ordon kunn
na
fortsätta trafikerra banan, men
m bortom
m 15 års sikt bör det inve
esteras i en
n ny
fordo
onspark. Ko
ostnaderna för utbyte aav fordon beeror på om bytet sker ttill
modiifierade beg
gagnade tun
nnelbaneforrdon eller upphandling
g av helt nyaa fordon.
Vid b
byte av ford
don kan omb
byggnation av infrastru
uktur eller depå
d
också kkomma
att beehövas till följd
f
av att moderna
m
foordon med andra
a
mått och
o andra kkrav på t
ex krraftförsörjniing trafikerar banan.
Stock
kholmsregio
onens utvecckling, Nackkas bebyggeelseplaner och
o närliggaande
planeerade infrasstrukturpro
ojekt, såsom
m tunnelban
na till Nacka
a C och förläängning
av Tvvärbanan tilll Sickla sta
ation, påverkkar Saltsjöb
banans trafiikfunktion i
Ostseektorn i ett långsiktigt perspektiv.. Detta bör beaktas
b
i fra
amtida besllut
(borttom 2030) om
o Saltsjöb
banans utveeckling.
I närrtid ses en upprustning
u
g i kombinattion med möjlighet
m
till kapacitetsöökning
och ssammankop
ppling via en
n bytespunkkt till Tvärb
banan som en
e kostnadsseffektiv
lösniing med hög
g trafiknytta
a. Vid en evventuell tun
nnelbana tilll Nacka skap
pas en
kolleektivtrafikno
od i Sickla där
d de tre baanorna mötts. Beslut om
m Tvärbanaans
förläängning till Sickla
S
är pla
anerat till m
maj/juni 2013.

Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)
1) Information
Program
Huvudprojekt
Projekt
Projektägande kst
Bolag
Investeringstyp
Trafikslag
Projektledare
Projektadministratör
Sponsor
Objekt
Projektstart - slut
Fas - summa för beslut
10 Förstudie tidiga skeden (analys)
20 Projektering/planering
30 Genomförande
Investeringsutgifter totalt

10004

Slussen

Fördjupad teknisk utredning SB
500221
250 PU Strategiska projektprogram
10 AB SL
Nyinvestering
Lokalbanor
Malin Ingemarson
Helena Sandström
Gunilla Glantz
Saltsjöbanan
2014 - ca 2029
Belopp
0
151 527
1 078 017
1 229 544

Kalkylår
2013
2013

ID

2) Kalkyl (tkr)
Indexår 0
Fas 10 - Förstudie tidiga skeden
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Kravspecificering
320 Förstudie
990 Intern tid

Fas 20 - Projektering/Planering
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Kravspecificering
300 Kravspecifiering
310 Utredningar
320 Förstudie
330 Förstudieprojektering
340 Programhandlingsprojektering
350 Systemhandlingsprojektering
360 Järnvägspalneprojektering
370 Bygghandlingsprojektering
380 Förfrågningsunderla
Upphandling - Publicer & utvärdera
410 Frågor och svar
420 Utvärdering av anbud
430 Förhandling
Övrigt
990 Intern tid

Indexår 1

Indexår 2

Indexår 3

Indexår 4

Indexår 5

Indexår 6

Indexår 7

Indexår 8

Indexår 9

Totalt

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Indexår
2014
333
11 100
11 433
300
200
100

Indexår
2015
1 200
19 700
20 900
700
500
200

Indexår
2016
1 753
18 900
20 653
400
300
100

Indexår
2017
1 870
14 900
16 770
400
300
100

Indexår
2018
4 715
29 600
34 315
1 900
1 500
400

Indexår
2019
2 969
15 300
18 269
300
200
100

Indexår
2020
2 253
9 800
12 053
300
200
100

Indexår
2021
3 548
13 300
16 848
300
200
100

Indexår
2022
67
220
287
20
10
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 800

19 000

18 500

14 500

27 700

15 000

9 500

13 000

200

4 000

3 500

1 500

3 000

2 000

1 000

2 000

4 000

7 000

7 000

6 000

10 000

6 000

4 000

5 000

5 000

8 000

8 000

7 000

14 700

7 000

4 500

6 000

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indexår
2013

1 800

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totalt
18 707
132 820
151 527
4 620
3 410
1 210
0
0
0
0
128 200
0
17 000
1 800
0
0
49 000
0
60 400
0
0
0
0
0
0
0

2) Kalkyl (tkr)
Fas 30 - Genomförande
Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
Ledning & samordning
110 Ledning & styrning
120 Administration
130 Change Management
Bevakning och samråd
200 Intressent och omv.bevakning
210 RFI
Upphandling - Publicer & utvärdera
410 Frågor och svar
420 Utvärdering av anbud
430 Förhandling
genomförande/realisering
500 Realisering
510 Mark Och anläggning
520 Husbyggnad
530 BEST
540 Konstruktion
550 Produktion
560 Komponenttest
570 Tilldelningsbeslut
580 Kontraktstecknande
Provdrift, besiktning & verifiering
600 Verifiering
610 Provdrift
620 Ibruktagandebesiktning
630 Entreprenadbesiktning
640 Verifiering prestanda
Införande
700 Införande
710 Garantiuppföljning
720 utbildning
Överlämnande
800 Överlämnande
810 Förvaltningshandlingar
Övrigt
910 Mark och fastighetsärenden
920 Miljöåtgärder
930 Arkeologi
940 Ersättningstrafik
950 Intäkter
960 Drift
990 Intern tid
991 Externt arbete

0
0
0
0

Indexår
2014
1 551
51 700
53 251
2 200
1 800
400

Indexår
2015
6 382
104 800
111 182
5 300
4 500
800

Indexår
2016
8 726
94 100
102 826
4 600
4 200
400

Indexår
2017
12 551
100 000
112 551
4 600
4 200
400

Indexår
2018
50 904
319 600
370 504
23 000
20 000
3 000

Indexår
2019
21 307
109 800
131 107
4 200
3 800
400

Indexår
2020
8 620
37 500
46 120
2 200
1 800
400

Indexår
2021
27 958
104 800
132 758
4 200
3 800
400

1,34391638
Indexår
2022
4 139
13 580
17 719
80
40
40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 500

99 000

89 000

94 900

295 600

104 600

35 300

100 600

13 500

6 000

26 000

5 000

5 000

2 000

5 000

43 500

73 000

84 000

89 900

293 600

99 600

15 000
8 000
12 300

80 000
20 600

13 500

0

500

500

500

1 000

1 000

0

0

0

500

500

500

1 000

1 000

Indexår
2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,34391638
Totalt
142 137
935 880
1 078 017
50 380
44 140
6 240
0
0
0
0
0
0
0
0
882 000
0
64 000
88 000
730 000
0
0
0
0
0
3 500
0
0
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Investeringsbidrag

32 342

66 041

61 740

64 661

202 410

74 688

29 087

74 803

6 850

612 622

3) Anläggning
Typ av investeringar
Mjukvara och Licens
Grundkonstr,stommar
Byggnadstillbehör
Skyddsrum
Telesystem för tågdr
Förb.utg. på annans fastighet
Mark
Markanläggningar
Underbyggnad
Banöverbyggnad
El- och signalsystem
Maskiner och inventarier
Byggnadsinventarier
Spårbundna fordon
Bussar
Person- och lastbilar
Datorer
IT-inventarier
Konst

Avs.tid
5 år
50 år
17 år
50 år
17 år
25 år
0 år
20 år
50 år
20 år
20 år
10 år
17 år
30 år
12 år
5 år
5 år
5 år
0 år

Andel%
2,0%

1,0%

20,0%
2,0%
21,0%
42,0%
1,0%
10,0%
1,0%

100,0%

Driftskonsekvenser (tkr)
1) Kalkyl

Uppskattat årsindex
Prognos exkl. index
Prognos inkl index
INTÄKTER (inkl index)
Intäkter
Biljettintäkter
Uthyrning fordon
Uthyrning lokaler
Reklam

Indexår
2023
3 783
10 999
14 782

Indexår
2024
4 226
10 999
15 225

Indexår
2025
4 683
10 999
15 682

Indexår
2026
5 153
10 999
16 152

Indexår
2027
5 638
10 999
16 637

Indexår
2028
6 137
10 999
17 136

Indexår
2029
6 651
10 999
17 650

Indexår
2030
7 181
10 999
18 180

Indexår
2031
7 726
10 999
18 725

4 387
3 264
3 264

4 518
3 264
3 264

4 654
3 264
3 264

4 793
3 264
3 264

4 937
3 264
3 264

5 085
3 264
3 264

5 238
3 264
3 264

5 395
3 264
3 264

5 557
3 264
3 264

Indexår
2032
8 288
10 999
19 287
5 723
3 264
3 264 #

Totalt
59 466
109 990
169 456
50 287
32 640
32 640
0
0
0
0
0
0
0

KOSTNADSREDUKTION (Inkl index)
Köpt trafik

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Drift

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Underhåll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Övriga kostnader

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index)
Köpt trafik

19 168
14 263
14 263

19 743
14 263
14 263

20 336
14 263
14 263

20 946
14 263
14 263

21 574
14 263
14 263

22 221
14 263
14 263

22 888
14 263
14 263

23 575
14 263
14 263

24 282
14 263
14 263

25 010
14 263
14 263

Drift

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Underhåll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Övriga kostnader

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

61 605

616 050

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-30 695

-306 948

Räntekostnader för anl.tillg.

47 950

45 485

43 021

40 557

38 093

35 629

33 164

30 700

28 236

25 772

368 608

Driftskonsekvenser totalt

93 642

91 621

89 613

87 620

85 640

83 675

81 725

79 790

77 871

75 969

847 166

Avskrivningar
Investeringsbidrag

219 743
142 630
142 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2) Kommentarer år 2033 och framåt
INTÄKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

3) Egna kommentarer
INTÄKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

Storstockholms Lokaltrafik

Kalkylresultat (tkr)
Program
Huvudprojekt
Projekt

Projektstart - slut
Kalkylår
Kalkylränta
Uppskattat årsindex

10004 Slussen
500221 Fördjupad teknisk utredning SB

2014 - ca 2029
4%
3%

Förstudie
Projektering/planering
Genomförande
Investeringsutgift

0
151 527
1 078 017
1 229 544

Kalkylerade intäkter
Kalkylerade kostnadsreduktioner
Kostnadsökningar
Avskrivningar
Investeringsbidrag
Räntekostnader för anl.tillgångar
Driftskonsekvenser 10 år

50 287
0
219 743
616 050
-306 948
368 608
-847 166

Investeringsbidrag totalt
Nuvärde
Nuvärde inkl. Investeringsbidrag

612 622
-850 246
-777 430

Kalkyl utförd av:
Investeringskalkyl

Driftkalkyl

Namn:

Namn:

